REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA ORKANA
W MANIOWACH
1. 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 w Statucie, programie profilaktyczno-wychowawczym
szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy zajęć
opracowanego w oparciu o Roczny Plan pracy szkoły.
2. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy
( modyfikowany
w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i
zatwierdzany przez dyrektora szkoły.

2. Cele i zadania świetlicy

1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie
warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań,
uzdolnień wychowanków.
2. Podstawowymi zadaniami świetlicy jest
pomoc dzieciom ze specyficznymi
trudnościami w nauce, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, zapewnienie
bezpiecznych warunków, sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu
uczniów oraz ukazanie potrzeby dbania o własne zdrowie, współdziałanie z rodzicami,
nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym w celu rozwijania
wrażliwości i aktywności twórczej oraz wspomagania rozwoju osobowości ucznia w
zakresie aktywności społecznej.

3 . Organizacja pracy świetlicy
1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 11.40/12.40-15.40

2. Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy zgłaszają rodzice (opiekunowie prawni)
wypełniając Kartę zgłoszenia pamiętając o aktualizacji danych.
Decyzję o
zakwalifikowaniu ucznia do świetlicy lub o odmowie podejmuje dyrektor szkoły.
3. W świetlicy przebywają uczniowie wymagający opieki: z powodu czasu pracy ich
rodziców, dojazdu, nieuczęszczający na lekcje religii, oczekujący na zajęcia
pozalekcyjne lub podczas lekcji zastępczych.
4. W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów
w grupie nie może przekraczać 25.
5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby
przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko
zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. O wszelkich zmianach
dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy np. odbieranie dziecka przez osobę
dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjście itp. rodzice muszą powiadomić
wychowawców świetlicy na piśmie : z datą i podpisem. Na wniosek rodziców dzieci
mogą opuszczać świetlicę samodzielnie.
6. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych
zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy,
kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania
sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
7. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność
materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.
8. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej
wartościowe przedmioty osobiste uczniów np. telefon komórkowy, elektroniczne
zabawki itp.
9. Potrzebę opieki świetlicowej nad dzieckiem uczęszczającym do świetlicy szkolnej w
dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych należy zgłosić na piśmie w
stosownym terminie, określanym przez ogłoszenia w dzienniku librus.

4 . Wychowankowie świetlicy
1. Uczeń przebywający na świetlicy ma prawo do wyboru zajęć zgodnie z
zainteresowaniami oraz korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań.
2. Uczeń przebywający na świetlicy szkolnej jest zobowiązany do: systematycznego
udziału w zajęciach, dbania o porządek i wystrój świetlicy, poszanowanie sprzętu i
wyposażenia , kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,
respektowanie poleceń wychowawcy, przestrzeganie regulaminu

Nagrody i wyróżnienia: wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,
drobny upominek np. plan lekcji, naklejka
Kary: poinformowanie rodziców o złym zachowaniu( osobiście gdy odbierają dziecko ,
telefonicznie lub pisemnie), nagana udzielona w obecności wychowawcy, nagana
udzielona przez dyrektora szkoły.

5 . Dokumentacja pracy świetlicy
1. Roczny plan pracy świetlicy w roku szkolnym
2. Dziennik zajęć
3. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy
4. Regulamin Świetlicy szkolnej

7. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej
przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o nie przynoszenie do szkoły
wartościowych przedmiotów
[np. telefonów komórkowych, urządzeń typu MP 3, PSP itp. elektronicznych
zabawek].
8. Świetlica wyznacza jeden dzień w tygodniu, którym dziecko ma prawo
przynieść swoją zabawkę z domu, informacja o danym dniu zostanie podana na
początku roku szkolnego.
9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia
oraz niezwłocznej aktualizacji danych.
10. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni, lub
osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca
dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie
wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi
pełniącemu dyżur.
11. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy [np.
odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjście
itp.] rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie [z datą i
podpisem].
Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

12. Potrzeba opieki świetlicowej nad dzieckiem uczęszczającym do świetlicy
szkolnej w dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych należy zgłosić z 2tygodniowym wyprzedzeniem.
Opieka świetlicowa zostanie zorganizowana dla grupy nie mniejszej niż 7
dzieci.
Na tydzień przed wolnym dniem od zajęć dydaktycznych zostanie wywieszona
informacja dotycząca organizacji pracy świetlicy zgodnie z wyżej wymienioną
procedurą.
Informacje o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych podane są na początku roku
szkolnego przez wychowawców klas oraz znajdują się na stronie szkoły.

