REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Cele i zadania świetlicy szkolnej
Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:
1. Zapewnienie uczniom opieki w godzinach przed lekcjami lub po lekcjach.
2. Realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych szkoły.
3. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków
właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu
i środowisku lokalnym).
5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie
nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
6. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem
szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
Założenia organizacyjne
1. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie wniosków. Wniosek zawiera
podstawowe
dane
o
sytuacji
rodzinnej
ucznia
(imię
i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce pracy rodziców).
2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy
z powodu nieobecności nauczyciela.
3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 700 – 1600 zgodnie
z harmonogramem pracy świetlicy.
4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. Od
godziny 1600 odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie dziecka.
5. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godziną 700,
a także to dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje
przyjście do wychowawcy świetlicy.
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. 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.
9. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie
dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjścia itp.) rodzice muszą
powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie (z datą i podpisem).

