REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywad w szkole ze względu na czas pracy ich
rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęd edukacyjnych oraz dla
uczniów oczekujących na odjazdy autobusów szkolnych w szkole funkcjonuje
świetlica.
2. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.
3. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
oraz, w miarę możliwości, rozwoju zainteresowao, uzdolnieo i umiejętności.
4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w
grupie nie powinna przekraczad 25. Uczniowie z klas IV – VII oraz uczniowie ze
wszystkich klas specjalnych tworzą oddzielne grupy, za które odpowiedzialni są
wyznaczeni wychowawcy.
5. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie karty zgłoszenia dziecka do
świetlicy.
6. Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły w zależności od potrzeb
środowiska i możliwości finansowych szkoły.
7. Czas pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii reprezentacji
rodziców, w zależności od możliwości szkoły.
8. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki przed
i po zajęciach dydaktycznych oraz w trakcie zajęd edukacyjnych, z których zwolnieni
są uczniowie.
9. Do zadao świetlicy należy:
1) organizacja pracy w świetlicy;
2) integracja grupy poprzez tworzenie warunków do wspólnych przeżyd;
3) wdrażanie form grzecznościowych;
4) wspólne wypracowywanie norm i zasad pracy w grupie;
5) zapoznanie wychowanków z regulaminem świetlicy;
6) zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z zajęd na świeżym powietrzu;
7) umożliwienie uczniom odrabiania prac domowych;
8) w miarę możliwości rozwijanie indywidualnych zainteresowao;
9) stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia, w tym ucznia objętego
kształceniem specjalnym;
10)
kształtowanie w uczniach samodzielności;
11)
przeciwdziałanie agresji.
10. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie rodziców pracujących
z klas I-III oraz wszystkie dzieci dojeżdżające.
11. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny byd odbierane przez rodziców osobiście lub
przez osoby upoważnione. W przypadku złożenia przez rodziców pisemnego
oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracad do
domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.
12. Rodzice są zobowiązani do odbioru dzieci zgodnie z wcześniejszą deklaracją złożoną
pisemnie w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.

13. Uczeo ma prawo do:
1) bezpłatnego korzystania ze świetlicy (w przypadkach określonych w punkcie 1);
2) zapewnienia warunków bezpieczeostwa;
3) znajomości swoich praw i obowiązków;
4) ochrony swojej własności;
5) swobody w wyrażaniu własnych opinii, poglądów, przekonao;
6) rozwijania zainteresowao i zdolności;
7) uczestnictwa w konkursach organizowanych przez świetlicę;
8) podmiotowego traktowania;
9) higienicznych warunków pracy i zabawy w procesie wychowawczym;
10)
dostępu do informacji.
14. Uczeo zobowiązany jest do:
1) zgłaszania się do świetlicy przed i po zajęciach lekcyjnych oraz w trakcie trwania
zajęd, z których uczeo jest zwolniony przez rodziców;
2) zmiany obuwia, zostawienia w szatni okryd wierzchnich i plecaków;
3) opuszczania sali wyłącznie za zgodą wychowawcy lub innego pracownika świetlicy;
4) grzeczności i uprzejmości;
5) wykonywania poleceo wychowawcy oraz innych pracowników świetlicy;
6) szanowania dobra społecznego i osobistego;
7) oszczędnego gospodarowania materiałami plastycznymi;
8) dbania o wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne znajdujące się w świetlicy;
9) przestrzegania zasad Szkolnego Kodeksu Ciszy;
10)
dbania o bezpieczeostwo swoje i innych.

