REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
W SĄCZOWIE

I.

Cele i zadania świetlicy szkolnej

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom
przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.
Cele te zostaną osiągnięte poprzez:
 stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
 dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,
 rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,
 propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
 wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,
 podnoszenie kultury życia codziennego,
 niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych),
 rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnymi i problemowych.

II.

Założenia organizacyjne

1. Świetlica jest czynna w godz. 700 - 1630 w dni, w których odbywają się zajęcia
dydaktyczne w szkole.
2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne
określa dyrektor.
3. Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb środowiska.
4. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej,
zadeklarowanych godzin przebywania dziecka w świetlicy oraz punktualnego
odbierania swoich dzieci po skończonych zajęciach świetlicowych.
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5. Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.
6. Uczniowie dojeżdżający autobusem mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach
świetlicy przed rozpoczęciem lekcji i po zakończeniu zajęć do czasu odjazdu
autobusu.
7. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu
nieobecności nauczyciela oraz dzieci nie uczęszczające na lekcje religii.
8. Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się wyłącznie na podstawie pisemnego
zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na kwestionariuszu zgłoszenia
dziecka do świetlicy.
9. Rodzice sami decydują o formie odbierania dziecka ze świetlicy (biorąc pod uwagę
wiek dziecka i stosując się do przepisów prawa o ruchu drogowym, mówiącym iż
dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która
osiągnęła wiek co najmniej 10 lat). Sposób odbierania dziecka ze świetlicy oraz osoby
do tego upoważnione rodzice deklarują na kwestionariuszu zgłoszenia.

Wychowanek ma prawo do:


życzliwego traktowania,



swobodnego wyrażania myśli i przekonań,



opieki wychowawczej,



poszanowania godności osobistej,

Wychowanek jest zobowiązany do:


przestrzegania regulaminu świetlicy,



przestrzegania zasad współżycia w grupie,



współpracy w procesie wychowania,



pomagania słabszym,



dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy,



ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.

2

III.

Kary i nagrody wobec wychowanków

Nagrody:
 pochwały ustnej,
 pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,
 nagrody rzeczowej,
 dyplomu.
Kary:
Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie regulaminu, dla
uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:
 upomnienie ustne,
 ostrzeżenie w obecności grupy,
 pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,
 wnioskowanie o obniżenie oceny zachowania.
Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni
pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
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