
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
 

I. Cele i zadania świetlicy:

1/. Celem pracy świetlicy szkolnej jest:

a/. zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki 
wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój
osobowości,
b/.wychowanie dziecka świadomego dokonywanych 
wyborów i gotowego do autokreacji na drodze do 
właściwego dla niego sukcesu szkolnego,
c/. zapewnienie odpowiednich warunków do 
odpoczynku i relaksu,
d/. zapewnienie działalności kreatywnej
e/. zaspokojenie potrzeb : bezpieczeństwa, sukcesu, 
kontaktów społecznych i uznania.

   2/. Do zadań świetlicy należy :

   a/. kreowanie sytuacji w których dziecko aktywnie 
   rozwija wszystkie sfery swojej osobowości,
   b/.kształtowanie umiejętności współistnienia 
   i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej
   przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych
   form spędzania czasu wolnego,
   c/. budowanie obrazu własnej osoby w oparciu 
   o rzetelną samoocenę.
   d/. zaszczepianie postaw pozytywnego i  
   zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych
   oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów
   aprobujących lub negujących różne zachowania
   swoje i innych ludzi,
   e/. umiejętne zachowanie się w sytuacjach dnia 
   codziennego,
   f/.współdziałanie z rodzicami, nauczycielami
   i pedagogiem szkolnym.



 II .Organizacja pracy świetlicy szkolnej :
 
 1/.Świetlica prowadzi zajęcia w dniach pracy szkoły.
 2/.Godziny otwarcia świetlicy : 7.00 – 16.00
 3/.Świetlica prowadzi zajęcia w grupach
    wychowawczych, grupa liczy co najmniej 25 osób.
 4/.Organizacja pracy grup wychowawczych wynika
    z wykazu stałych uczestników zajęć świetlicowych 
    oraz tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych.
 5/. Nauczyciel-wychowawca przygotowuje na każdy 
    dzień tygodnia jedno zajęcie programowe, 
    przeprowadza je w czasie dogodnym dla dzieci.
 6/.Świetlica realizuje swoje zadania według
     rocznego planu i w oparciu o plany miesięczne.

III. Wychowankowie świetlicy :    

1/. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są jako stali 
     uczestnicy:
 a/. przede wszystkim uczniowie klas I-III
    / według kryteriów zapisu /
 b/. uczniowie klas starszych, skierowani przez
     wychowawców i pedagoga szkolnego po 
     uzgodnieniu z wychowawcą o możliwości  
     przyjęcia ucznia do grupy.
2/.Kwalifikowanie uczniów do świetlicy dokonuje
     się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców
     / opiekunów / oraz decyzji zespołu 
    wychowawczego świetlicy na wniosek 
    wychowawców klas lub pedagoga szkolnego.
3/. Korzystający ze świetlicy uczniowie są 
    zobowiązani do przestrzegania regulaminu 
    świetlicy i do podporządkowania się organizacji 
    zajęć realizowanych przez pracowników
    pedagogicznych.

 



IV . Pracownicy świetlicy.    

1/. Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są:
kierownik świetlicy  i nauczyciele- wychowawcy.
Realizują oni swoje zadania na podstawie 
obowiązujących zakresów czynności.
Są członkami Rady Pedagogicznej Szkoły.
2/.Pracownikami administracji są: intendentka i 
pracownicy kuchni / kucharki i pomoce kucharek/.
3/. Nadzór nad świetlicą sprawuje wicedyrektor szkoły.
4/.Pracownicy pedagogiczni świetlicy współpracują w 
realizacji zadań z pedagogiem szkolnym i 
wychowawcami klas oraz rodzicami stałych 
uczestników zajęć świetlicowych.
5/.Kierownik świetlicy dwa razy do roku dokonuje 
analizy działalności świetlicy i przedkłada wraz z 
wnioskami Radzie Pedagogicznej Szkoły.

V. Wyposażenie świetlicy.

1/.Pomieszczeniami do prowadzenia zajęć 
świetlicowych są: właściwe pomieszczenie świetlicy 
oraz dopuszcza się realizację zajęć programowych
i opiekuńczych w innych miejscach na terenie i poza 
szkołą.
2/. Mienie świetlicy i gabinetu kierownika jest 
zinwentaryzowane, za które kierownik świetlicy i 
nauczyciele-wychowawcy odpowiadają materialnie.



     REGUŁY ZACHOWANIA SIĘ W ŚWIETLICY.

1/. Wychodzimy z sali świetlicowej do toalety, biblioteki lub 

     do sklepiku za zgodą wychowawcy, zawsze jesteśmy blisko

    grupy w czasie spacerów, zabaw na boisku i na placu zabaw.

2/. Wobec wszystkich używamy form grzecznościowych: 

     dzień dobry, do widzenia, dziękuję ,proszę i przepraszam.

3/. Zachowujemy się spokojnie podczas prowadzonych zajęć 

   i w czasie odrabiania prac domowych. 

4/. W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba,

     uważnie  słuchamy i czekamy, aż zakończy swoją wypowiedź.

5/. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy

    swoje otoczenie.

6/. Dbamy o to, by gry i zabawki były całe i sprawne oraz

    odłożone na swoje miejsce.

7/. Przed posiłkiem starannie myjemy ręce.

8/. Spełniamy prośby i polecenia wychowawców.

9/. Tornistry i rzeczy osobiste odkładamy na półkę.

10/. Nie używamy w świetlicy telefonów komórkowych,jedynie

 w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą nauczyciela-wychowawcy.

11/. Akceptujemy indywidualność drugiej osoby / nie mówimy, 

    że ktoś jest inny./

12/. Jesteśmy dla siebie mili i uprzejmi, od nas zależy, czy

      będziemy dobrze się czuli w naszej świetlicy.




