REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
DLA KLAS I-III SP
§1
Postanowienia ogólne
Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje
cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo
– opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
W świetlicy zadania realizowane są według planu pracy świetlicy.
§2
Cele i zadania świetlicy
Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa
i opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz stworzenie odpowiednich warunków do
nauki własnej i pomocy w nauce. Cele te są osiągane poprzez:
1. Kształtowanie postawy społecznej i zdobywanie prawidłowych doświadczeń
we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.
2. Kształtowanie pozytywnego myślenia, wiary we własne siły i możliwości.
3. Kształtowanie kultury współżycia i tolerancji.
4. Kształtowanie wrażliwości moralnej, wpajanie wartości i zasad etycznych.
5. Kształtowanie zdrowego stylu życia i postawy asertywnej wobec zagrożeń dla
zdrowia i życia.
6. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i artystycznej ucznia, jego ekspresji
twórczej i wyobraźni.
7. Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów oraz wdrażanie do
racjonalnych zachowań w kontakcie z przyrodą .
8. Kształtowanie twórczego rozwiązywania problemów.

9. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia.
10. Kształtowanie

twórczego

rozwiązywania

problemów

emocjonalnych

i prawidłowych postaw społecznych.
11. Rozwijanie i pielęgnowanie kontaktów międzyludzkich, w tym: koleżeństwa
i przyjaźni.
12. Kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie.
13. Kształtowanie odpowiedzialności oraz więzi ze środowiskiem lokalnym
i regionalnym.
§3
Założenia organizacyjne
1. Ze świetlicy korzystają uczniowie klas I-III SP, którzy muszą dłużej przebywać
w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców i dojazd lub powrót ze szkoły.
Świetlica (zgodnie ze statutem) jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach: od 7.00. do 15.00. Dostosowując się do potrzeb pracujących
rodziców świetlica może mieć wydłużony czas pracy. Decyzję tę podejmuje
dyrektor przed rozpoczęciem roku szkolnego. W bieżącym roku szkolnym
świetlica jest czynna w godzinach od 6.45 do 15.30.
2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń
(zgoda rodziców), które wypełniają rodzice.
Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane:
- imię i nazwisko, adres ucznia oraz klasę,
- imię i nazwisko rodzica oraz telefon kontaktowy,
- plan pobytu dziecka w świetlicy (dokładny dzień i godzina),
- informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy (imiona i nazwiska osób
upoważnionych do odbioru dziecka) .
3. Rodzic ma obowiązek powiadomienia nauczyciela świetlicy na piśmie lub
telefonicznie o nieobecności dziecka w danym dniu.

W przypadku nie powiadomienia nauczyciela świetlicy o nieobecności ucznia
w danym dniu, fakt ten zostaje zgłoszony do sekretariatu szkoły, gdzie toczyć się
będzie dalsze postępowanie wyjaśniające.
Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazywanych przez
dziecko.
4. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania
regulaminu świetlicy.
Regulamin świetlicy zawiera reguły zachowania się ucznia w świetlicy.
Konsekwencją nieprzestrzegania regulaminu świetlicy jest wyciągnięcie wobec
ucznia odpowiedniej formy kary.
§4
Nagrody i kary
1. Nagrody
- wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez nauczyciela,
- pochwałą przekazana wychowawcy i rodzicom,
- pozytywna uwaga w dzienniczku.
2. Kary
- poinformowanie wychowawcy o złym zachowaniu,
- poinformowanie rodzica o złym zachowaniu,
- negatywna uwaga w dzienniczku ( czarna cegła),
- wnioskowanie o obniżenie oceny z zachowania.
Za zniszczenie wyposażenia świetlicy obciążeni zostaną rodzice danego ucznia.
§5
Współpraca z rodzicami
1. Bezpośrednia (rozmowy z rodzicami odbierającymi dzieci ze świetlicy).
2. Korespondencyjna ( poprzez zeszyt kontaktowy ).
3. Telefoniczna.

§6
Reguły zachowania się ucznia w świetlicy
1. Słucham i wykonuję polecenia nauczyciela.
2. Ze świetlicy wychodzę za zgodą nauczyciela.
3. Noszę obuwie wymienne i mundurek szkolny.
4. Szanuję sprzęt świetlicowy.
5. Zachowuję się kulturalnie:
- nie krzyczę/ mówię cicho,
- nie biję, nie popycham, nie przeszkadzam innym w zabawie,
- używam słów proszę, dziękuję, przepraszam,
- nie używam wulgaryzmów,
- po skończonej zabawie zawsze zostawiam porządek.
Uczeń jest zapoznawany z regułami zachowania się w świetlicy na początku
każdego roku szkolnego.
§7
Dokumentacja świetlicy
1. Plan pracy świetlicy szkolnej.
2. Dziennik zajęć.
3. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
4. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
Załączniki:
1. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
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