Regulamin świetlicy szkolnej
I.Cele i zadania świetlicy szkolnej
Cel główny:
Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom
zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny
rozwój osobowości.

Cele i zadania szczegółowe:
1.Zapewnienie uczniom opieki w godzinach przed lub po lekcjach.
2.Zapewnienie uczniom opieki na przystanku szkolnego autobusu.
3.Kształtowanie u uczniów właściwej postawy społecznej w grupie
rówieśniczej oraz w społeczności szkolnej.
4.Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
5.Wdrażanie do zachowań prozdrowotnych .
6.Wdrażanie do pożytecznego organizowania czasu wolnego.
7.Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki , sportu i zabawy.
8.Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.
9.Prowadzenie współpracy z rodzicami i opiekunami uczniów.
10.Prowadzenie współpracy z wychowawcami, nauczycielami ,
pedagogiem szkolnym oraz pracownikami szkoły w celu prawidłowego
przebiegu procesu wychowawczego.
11. Zapewnienie warunków i opieki w czasie spożywania posiłków.

II. Założenia organizacyjne
1.Z zajęć prowadzonych w świetlicy szkolnej mogą korzystać wszyscy
uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej.
2.Zajęcia prowadzone są w godzinach ustalanych corocznie zgodnie z
potrzebami rodzin i możliwościami organizacyjnymi placówki.
3.Każdy uczeń jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminem
świetlicy.
4.Przyjęcie ucznia do świetlicy następuje po złożeniu karty zapisu
przez rodzica lub opiekuna dziecka.
5.Na zajęcia świetlicowe obowiązkowo uczęszczają uczniowie
korzystający z dowozów organizowanych przez organ prowadzący.
6.Udział w zajęciach świetlicowych jest bezpłatny.
7.W pierwszej kolejności na zajęcia świetlicowe przyjmowani są
uczniowie, których rodzice ze względu na pracę nie mogą zapewnić im
opieki.
8.Uczniowie z zajęć świetlicowych mogą być zwolnieni przez
rodziców lub opiekunów (osobiście, pisemnie lub przez wiadomość w edzienniku).
9.Uczniowie odbierani są po zajęciach tylko przez osoby wymienione
w karcie zapisu.

III. Warunki korzystania z zajęć świetlicowych.
Uczniowie powinni:
1.Regularnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach świetlicowych.
2.Słuchać i wykonywać polecenia wychowawcy świetlicy.
3.Przestrzegać przyjętych zasad zgodnej i bezpiecznej zabawy.
4.Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń.
5.Szanować sprzęt i pomoce.

Rodzice zobowiązani są do:
1.Złożenia w wyznaczonym terminie karty zapisu ucznia.
2.Podania aktualnych danych dotyczących możliwości kontaktu z nimi.
3.Ponoszenia kosztów naprawy lub odkupu umyślnie zniszczonego
sprzętu.
4.Informowania o zmianach czasu pobytu dziecka na zajęciach
świetlicowych.

IV. Pracownicy świetlicy
1.Pracownikami świetlicy są nauczyciele zatrudnieni wg arkusza
organizacyjnego jako wychowawcy świetlicy.
2.Pracownikami świetlicy są nauczyciele realizujący zadania
opiekuńcze szkoły w ramach realizacji godzin zajęć
pozalekcyjnych(KN).

3.Tygodniowy czas pracy nauczyciela zatrudnionego na pełen etat
wynosi 26 godzin.
4.Czas jednostki zajęć świetlicowych to 60 minut.
5. W ramach realizacji zadań świetlicy nauczyciele zobowiązani są do


Prowadzenia dziennika zajęć



Realizowania tematyki rocznego planu pracy



Dbania o ład i porządek w pomieszczeniach świetlicy



Eksponowania prac wykonanych przez uczniów



Bieżącego kontaktowania się z wychowawcami uczniów w sprawie
przekazania informacji o ich zachowaniu

V. Ocenianie zachowania wychowanków
1.Ocenianie zachowania wychowanków podlega przepisom zawartym w
Przedmiotowych Zasadach Oceniana uczniów edukacji
wczesnoszkolnej.

