
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W ŚMIGLU

                           

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele

i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo-

-wychowawczych przyjętych w planie pracy szkoły i programie wychowawczym szkoły.

2. Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą uczniom, którzy muszą dłużej

przebywać w szkole ze względu na brak zapewnienia opieki w tym czasie przez

rodziców/prawnych opiekunów.

 

II. Cele i zadania świetlicy szkolnej

 

Celem nadrzędnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki

wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Do zadań szczegółowych należy:

1. Zapewnienie dzieciom opieki przed lekcjami i po lekcjach poprzez naukę oraz zabawę    

w bezpiecznych i przyjaznych warunkach.

2. Zapoznanie dzieci, przebywających w świetlicy szkolnej, z zasadami BHP oraz

sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.

3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków

właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu).      

4. Organizowanie zajęć w grupach,  tworzenie warunków do nauki własnej. Wdrażanie do

samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym

trudności w nauce.

5. Aktywne organizowanie czasu wolnego przez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach

i na boisku szkolnym.                                                                                    

6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie różnego typu

zajęć.                                                                                                                                       

7. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie

nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.                                  
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8. Prowadzenie współpracy z rodzicami, dyrekcją szkoły, wychowawcami klas, pielęgniarką
szkolną a także pedagogiem celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych

i zdrowotnych.            

9.Szczegółowe cele, zadania oraz metody ich realizacji zawarte są w planie pracy opiekuńczo-

-wychowawczej na dany rok szkolny.

III. Założenia organizacyjne

1. Świetlica szkolna zapewnia uczniom opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach

6.30 – 15.30 sala 331; od poniedziałku do czwartku w godzinach 11.45-14.30

oraz  w piątki w godzinach 11.30-14.30 sala 014.

Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka. W przypadku zdarzenia nagłego,

powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic powinien niezwłocznie zawiadomić
świetlicę.

2. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za dziecko, które po zakończonych zajęciach

powinno udać się do świetlicy, a opuściło samodzielnie bez pozwolenia teren szkoły.

3. Rodzic /opiekun odbierając dziecko ze świetlicy, zgłasza ten fakt wychowawcy, który

zapisuję godzinę opuszczenia przez dziecko świetlicy

4. Świetlica obejmuje opieką dzieci, zapisane przez rodziców do świetlicy w danym roku

szkolnym oraz uczniów dojeżdżających (mieszkających poza terenem miasta).

5. Opieką wychowawczą objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy z

powodu nieobecności nauczyciela, nieuczęszczający na lekcje religii, oraz oczekujący na

zajęcia pozalekcyjne, (np.: logopedię, terapię pedagogiczną) i koła zainteresowań.

6. Wychowankowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie pisemnego zgłoszenia

rodziców/prawnych opiekunów. Rodzic (opiekun) zobowiązany jest do wypełnienia

i złożenia „Karty zgłoszenia dziecka” u wychowawcy świetlicy, w wyznaczonym przez

dyrektora szkoły terminie, w której podaje aktualne dane. Dotyczy to również wszystkich

uczniów dowożonych.

7. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych lub danych osób upoważnionych do

odbierania dziecka ze świetlicy powinna być niezwłocznie zgłoszona pracownikowi

świetlicy.

8. Opiekę nad uczniami dowożonymi sprawują nauczyciele zatrudnieni w świetlicy , którzy

odpowiadają rano za doprowadzenie uczniów z autobusu do szatni. Dalej opiekę nad nimi

pełnią wychowawcy świetlicy w świetlicy szkolnej do rozpoczęcia zajęć.

9. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin

Świetlicy.
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10. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:

- samodzielnego wyjścia dziecka do domu, dziecko poniżej 7 roku życia nie może

samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez inne dziecko,

które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego).

- odbierania dziecka przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun i osoby upoważnione

w „Karcie zgłoszenia dziecka”.

Osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. O takim fakcie będzie

informowany dyrektor szkoły, pedagog szkolny, a w szczególnych przypadkach policja.

11. Dyspozycje rodzica/opiekuna przekazywane wychowawcom świetlicy przez dziecko

muszą mieć formę pisemną (z podpisem rodzica/opiekuna), w przeciwnym wypadku

ustny przekaz nie będzie respektowany.

Upoważnienia rodziców są przechowywane w dokumentacji wychowawców w świetlicy.

12. Każde wyjście ze świetlicy (w tym również na korytarz, jeśli uczeń przebywa

w pomieszczeniu głównym) musi być uzgodnione z nauczycielem.

13. Zwolnienie z zajęć świetlicowych odbywa się na zasadach ogólnie przyjętych w szkole.

Jeśli zgodę ma wyrazić nauczyciel świetlicy, uczeń jest zobowiązany przedstawić swoją
prośbę przed zamierzoną nieobecnością (dotyczy to, np.: pójścia na obiad, wykonywania

jakiegoś zadania w klasie, samorządzie, udział w innych zajęciach itp.). Takie zwolnienie na

ustną prośbę ucznia dotyczy tylko terenu szkoły. Uczniowie są bezwzględnie zobowiązani

do przebywania w miejscu uzgodnionym z nauczycielem świetlicy.

14. Dzieci oczekujące na zajęcia w świetlicy, po skończonych lekcjach, przychodzą
bezpośrednio do świetlicy szkolnej. Uczniowie klas pierwszych w miesiącu wrześniu są
przyprowadzani do świetlicy przez wychowawcę lub nauczyciela, który w danym dniu

kończy z nimi ostatnie zajęcia.

15. Uczniowie klas pierwszych, którzy mają wykupione obiady, w miesiącu wrześniu są
odprowadzani do stołówki szkolnej przez nauczyciela świetlicy. Po spożyciu posiłku

samodzielnie wracają do świetlicy szkolnej. Przez cały rok szkolny wychowawcy świetlicy

monitorują pobyt uczniów w stołówce.

16. Uczniowie mający planowanie zastępstwo w świetlicy, oczekują na wychowawcę
świetlicy przy sali, w której mieli mieć daną lekcję.

17. Klasa skierowana do świetlicy wchodzi do pomieszczenia na polecenie nauczyciela

i zajmuje miejsce w celu sprawdzenia obecności. Wszelkie zajęcia w świetlicy odbywają się
po sprawdzeniu obecności.

18. W przypadku spóźnienia do świetlicy, dziecko musi podać jego powód.
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19. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza

nie może przekraczać 25 uczniów.                                                                                         

20. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo –

-wychowawczej świetlicy i programu własnego świetlicy.

                                                                     

21. Zgodnie ze Statutem Szkoły za rzeczy przynoszone przez dzieci (np.: własne zabawki,

MP3, inne urządzenia techniczne) świetlica nie ponosi

odpowiedzialności.                                                                                                                

IV. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

1.Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

- respektowania swoich praw i obowiązków;

- opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania;                                              

- korzystania z pomocy koleżeńskiej i wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji

i pokonywaniu trudności w nauce;  

   - rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,       

- swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;

- poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną

i psychiczną;                                                                  

- korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, zabawek, sprzętu sportowego i sprzętu

audiowizualnego,                                                                                                                      

  - zgłaszania pomysłów zajęć i ich tematów.                                   

                                                                                                 

2.Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

- nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy, stołówce oraz szatni szkolnej,

zgodnie z obowiązującymi zasadami kultury i dobrego wychowania,                                      

- zachowywania się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w nauce i zabawie,             

- słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy,

- informowania każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze

świetlicy,                                         

- meldowania wszelkich wypadków oraz swojego złego samopoczucia     
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- aktywnego uczestnictwa w zajęciach, zabawach, konkursach i imprezach świetlicowych,

- ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,

- dbania o estetyczny wygląd świetlicy,                                                                                     

- zachowania porządku i zaprowadzenia go po zakończonych zajęciach,                               

- szanowania wyposażenia oraz sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za jego

niszczenie,

- zostawiania wierzchniego ubrania w szatni .

3. Nagrody:

- wyróżnienie słowne przez wychowawcę
świetlicy,                                                                                                 

- pochwała przekazana rodzicom/opiekunom,                                                                                

- pisemna pochwała w dzienniku,                                                                                               

4. Kary:

- upomnienie słowne przez wychowawcę świetlicy,                                                                  

- poinformowanie rodziców/opiekunów o złym zachowaniu (pisemne, ustne) ,                        

- pisemna uwaga wpisana do dziennika,                                                                                   

- nagana udzielona przez dyrektora szkoły .

 

Wychowawcy świetlicy:

.........................................................

Kamińska Iwona

………………………………………………………

Kowalczyk Marzena

………………………………………………………

Domagała Małgorzata

………………………………………………………..

Czajka Anna
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