Regulamin świetlicy szkolnej
w Szkole Podstawowej w Kosobudach
od roku szkolnego 2012/2013.
I. Postanowienia ogólne
1. 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 rocznego planu pracy świetlicy i tygodniowego
rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.
2. Regulamin świetlicy może być modyfikowany w miarę potrzeb i zatwierdzany przez dyrektora
szkoły i przedstawiany wychowankom i ich rodzicom.
3. Na świetlicę uczęszczają dzieci dojeżdżające oraz wyjątkowo dzieci zapisane przez rodziców
znajdujących się w trudnej sytuacji, na wniosek pisemny złożony do dyrektora szkoły.
4. Świetlica szkolna pracuje przez cały rok szkolny . Godziny pracy opiekunów świetlicy
dostosowana jest do planu zajęć uczniów i harmonogramu odwozów.
5. Dziecko może opuścić świetlicę szkolną po przedstawieniu opiekunowi grupy pisemnej,
osobistej lub telefonicznej prośby rodzica. Po zwolnieniu dziecka ze świetlicy za jego
bezpieczeństwo odpowiada rodzic.
6. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza nie
powinna przekraczać 25 uczniów.
II. Cele i zadania świetlicy
Wychowawcy w świetlicy szkolnej:
1. Zapewniają zorganizowaną opiekę i bezpieczeństwo uczniom i wychowankom od momentu
przyjazdu do szkoły oraz do wyjazdu ze szkoły oraz opiekę wychowawczą, pomoc w nauce
oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.
Do zadań świetlicy należy:
•

organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;

•

organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

•

odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;

•

stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek,
kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;

•

upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości
oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

•

rozwijanie samodzielności i samorządności;

•

współdziałanie z nauczycielami, rodzicami;

•

zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

III. Prawa ucznia korzystającego ze świetlicy.

Wszyscy uczniowie należący do świetlicy mają prawo :
1. Przebywać w pomieszczeniach świetlicy w godzinach jej pracy i korzystać z jej wyposażenia,
2. Odrabiać prace domowe, uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach świetlicowych lub
indywidualnie wykorzystać czas wolny,
3. Zgłaszać własne pomysły dotyczące pracy świetlicy,
4. Spożywać posiłki .
IV. Obowiązki ucznia korzystającego ze świetlicy
1.Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu
oraz wykonywania poleceń opiekuna świetlicy lub zastępujących go nauczycieli.
2.Uczniowie nie mogą bez zezwolenia nauczyciela opuszczać pomieszczenia świetlicy.
3.Uczniowie obowiązani są dbać o wystrój, porządek w świetlicy oraz jej wyposażenie.
4.Uczniowie dopuszczający się niszczenia pomocy lub wystroju sali, zobowiązani są do
naprawienia szkód wg zasad określonych w regulaminach szkolnych.
5.Uczniów obowiązuje cisza podczas zajęć indywidualnych.
6. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad kulturalnego spożywania posiłków.
(Wobec uczniów, którzy naruszają postanowienia niniejszego regulaminu, będą
wyciągnięte konsekwencje przewidziane statutem szkoły.)
Zachowanie ucznia
1. Przychodzę do świetlicy zaraz po przyjeździe i po lekcjach.
2. Tornister zostawiam w wyznaczonych miejscu.
3. Zawsze pytam wychowawcę o pozwolenie, kiedy chcę wyjść ze świetlicy (troska o moje
bezpieczeństwo).
4. Podczas zajęć świetlicowych odbywających się w terenie nie oddalam się od grupy.
5. Wiem, że moje zachowanie zależy ode mnie (zachowuje się kulturalnie, nie przeszkadzam innym
dzieciom w zabawie, nie prowokuję do złego zachowania).
6. Traktuję wszystkich grzecznie, życzliwie i tolerancyjnie. Chcę żyć wśród przyjaciół.
7. Wykonuję wszystkie polecenia wychowawcy.
8. Chętnie pomagam młodszym kolegom.
9. Znam swoje obowiązki i nie lekceważę ich.
10. W sytuacji, gdy nie mogę sobie poradzić samodzielnie zwracam się o pomoc do wychowawcy.
11. Uczestniczę w zajęciach i zabawach proponowanych przez wychowawcę, ponieważ chcę
wiedzieć i umieć więcej.
12. Mogę bawić się we wszystkie gry znajdujące się w świetlicy, jeśli nie stwarzam sytuacji
niebezpiecznej.
13. Staram się nie psuć tego, co jest w świetlicy, bo to stanowi wspólna wartość.
14. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkuję swoje otoczenie.
15. Używam form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, dziękuję, przepraszam, proszę.
Załącznikami do niniejszego regulaminu na każdy rok szkolny są:

1) Lista uczniów objętych opieką świetlicy z uwzględnieniem klas i miejsca
zamieszkania.

2) Harmonogram przyjazdów i odwozów.
3) Plan pracy godzin świetlicy z uwzględnieniem ilości, klasy i wykazu imiennego
odwożonych uczniów.

4) Plan pracy zajęć.
5) Druk wniosku o przyjęcie do świetlicy.

