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:
Zagadnienia szczegółowe:
1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed i po lekcjach.
2. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków
właściwej postawy społeczno– moralnej.
4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie
nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu.
5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas w celu rozwiązywania
napotkanych trudności wychowawczych.
6. Współpraca z biblioteką szkolną w celu uwrażliwiania na kulturę i nabycie nawyku
korzystania z książek.
7. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
8. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć
w tym zakresie.
9. Kształtowanie nawyków higieny, czystości, dbałości o zachowanie zdrowia.
10. Zapewnienie młodzieży bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.
11. Oprócz wymienionych zadań świetlica może organizować:
1. Zajęcia dla dzieci nie będących wychowankami świetlicy
2. Imprezy szkolne (kulturalno-oświatowe, rozrywkowe i inne)
3. Imprezy pozaszkolne (konkursy międzyświetlicowe, zawody, turnieje, itp.)
12. Ponadto, świetlica może współpracować z placówkami oświatowymi
wychowawczymi,
opiekuńczymi,
kulturalnymi,
profilaktyki
i
innymi
wspomagającymi realizację zadań świetlicy.
13. Działania pozaszkolne wymienione wyżej są podejmowane za wiedzą i zgodą
Dyrektora Szkoły; zgoda może być wyrażona ustnie.
14. Każda impreza świetlicowa musi być zgłoszona dyrektorowi szkoły; zgłoszenie może
być ustne.
Prawa i obowiązki uczniów przebywających na świetlicy
1. Osoba uczęszczająca do świetlicy szkolnej ma prawo do:
1. Opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej
2. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej
3. Zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na
terenie świetlicy i poza nią, np. wycieczki, spacery.
4. Udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych
5. Pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych

6.
7.
8.
9.

Pomocy w nauce
Życzliwego i podmiotowego traktowania
Otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień
Korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism,
gier, zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy
10. Poszanowania swojej własności
11. Higienicznych warunków przebywania w świetlicy
2. Uczeń uczęszczający do świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy
2. Dbania o bezpieczeństwo swoje i innych
3. Przestrzegania zasad zachowania się uczniów w świetlicy i na zajęciach
świetlicowych
4. Respektowania poleceń nauczyciela
Zadania nauczyciela - wychowawcy świetlicy
1. Wychowawca w świetlicy szkolnej:
1. Prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy
2. Odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci
3. Dzieciom będącym pod jego opieką zapewnia pomoc w odrabianiu lekcji,
możliwość udziału w zajęciach tematycznych i kołach zainteresowań
4. Przestrzega ustaleń zawartych w Regulaminie świetlicy
5. Bierze udział w opracowaniu: rocznego plany pracy świetlicy, Regulaminu
świetlicy, sprawozdań z działalności świetlicy
6. Realizuje roczny plan pracy świetlicy,
7. Dba o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy
8. Przestrzega dyscypliny pracy
9. Sumiennie wypełnia obowiązki
10. Zapoznaje uczniów z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania oraz
monitoruje ich przestrzeganie
11. Uzgadnia z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy
12. Dba o dobre imię i promocję świetlicy w środowisku lokalnym
2. Wychowawca świetlicy ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy
merytorycznej dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz właściwych placówek i instytucji
oświatowych.
3. Wychowawca świetlicy wchodzi w skład Rady Pedagogicznej szkoły i składa roczne
sprawozdania ze swojej działalności.
4. Wychowawca świetlicy współpracuje z rodzicami (opiekunami), pielęgniarką szkolną,
pedagogiem ,psychologiem i Radą Pedagogiczną.

