REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
I Postanowienia ogólne:
1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje
cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczoopiekuńczych przyjętych planie profilaktyki oraz w programie wychowawczym
szkoły.
2. Regulamin świetlicy opracowywany przez opiekunów świetlicy, modyfikowany w
miarę potrzeb, na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez Radę
Pedagogiczną.
II Założenia organizacyjne:
1. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy w dni nauki szkolnej w godzinach 6.4516.00.
2. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie dojeżdżający oraz dzieci
miejscowe zgłoszone przez rodziców. W świetlicy mogą przebywać również
uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na terenie szkoły na planowe zajęcia
lekcyjne bądź pozalekcyjne, lub uczniowie danej klasy, skierowani do świetlicy przez
dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła
potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.
3. Rodzice lub osoby upoważnione, odbierające dziecko bezpośrednio po lekcjach
powinni powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
4. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic/prawny opiekun dziecka.
5. Warunkiem nieuczestniczenia w zajęciach świetlicowych uczniów dojeżdżających jest
zgoda rodziców. Wyjścia poza teren szkoły, jak i samodzielny powrót dziecka do
domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów.
6. Uczeń zobowiązany jest do odjazdu pierwszym autobusem, bezpośrednio po zajęciach
lekcyjnych lub pozalekcyjnych.
III Celem ogólnym świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój.
Opiekunowie świetlicy:
1. zapewniają dzieciom i młodzieży, głównie dojeżdżającym, zorganizowaną opiekę
wychowawczą przed i po zajęciach szkolnych;
2. organizują pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rozwijania
zainteresowań i rekreacji;
3. kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie;
4. rozwijają zainteresowania oraz zdolności uczniów;
5. wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej;
6. w miarę możliwości udzielają indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w
nauce;
7. organizują właściwy i kulturalny wypoczynek;
8. współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym;
9. prowadzą pracę wychowawczą zmierzającą do kształtowania u wychowanków
właściwej postawy społeczno-moralnej.
Do zadań świetlicy należy:
1. zapewnienie bezpieczeństwa;

organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej;
odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
stworzenie warunków do korzystania z dóbr kultury;
kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i
czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
7. rozwijanie samodzielności i samorządności;
8. współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi.
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IV Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy:
Uczniowie korzystający ze świetlicy maja prawo do:
1. korzystania z pomocy nauczyciela – opiekuna świetlicy w odrabianiu lekcji i
pokonywaniu trudności w nauce;
2. rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;
3. korzystania ze sprzętu, pomocy dydaktycznych, gier, przyborów, itp.
4. opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania;
5. zgłaszania pomysłów zajęć.
Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:
1. nienagannego i należytego zachowania się, słuchania i wykonywania próśb i poleceń
wychowawcy/opiekuna świetlicy;
2. dbania o higienę osobistą i estetyczny wygląd;
3. poszanowania sprzętu i wyposażenia;
4. ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia;
5. nieopuszczania świetlicy bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy świetlicy.
V Nagrody i kary wobec wychowanków:
Nagrody:
1. Wyróżnienie ustne udzielone przez nauczyciela /opiekuna świetlicy.
2. Pochwała w dzienniku/ klasowym zeszycie uwag.
3. Pochwała udzielona wobec wychowawcy klasy.
4. Pochwała udzielona wobec rodziców/prawnych opiekunów.
Kary:
1. Upomnienie ustne udzielone przez opiekuna świetlicy.
2. Upomnienie wpisane do dziennika świetlicy/ klasowego zeszytu uwag.
3. Upomnienie udzielone wobec wychowawcy klasy lub rodzica/prawnego opiekuna.
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