REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
§1
1. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać uczniowie:
1) dojeŜdŜający do szkoły,
2) którym rodzice/prawni opiekunowie nie mogą zapewnić opieki w czasie
wolnym od zajęć szkolnych,
3) skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela (w uzasadnionych
przypadkach).
§2
1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach uwzględniających potrzebę
zapewnienia opieki uczniom zgodnie z:
1) aktualnym podziałem godzin,
2) planem dowozu uczniów.
§3
Zapisy dziecka do świetlicy szkolnej odbywają się corocznie na podstawie kart
zgłoszeń (oświadczeń) rodziców/prawnych opiekunów złoŜonych u wychowawcy
świetlicy do 10 września.
§4
1. Obecność ucznia zapisanego do świetlicy jest obowiązkowa.
2. Uczniowie dojeŜdŜający mają obowiązek zgłosić się do świetlicy przed zajęciami
(jeŜeli przyjeŜdŜają przed godz. 7.40).
3. Zwolnienie z zajęć świetlicowych dziecka moŜe nastąpić tylko na podstawie
pisemnej prośby rodzica/prawnego opiekuna.
§5
Wychowawca świetlicy jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich
zgłoszenia się w świetlicy do chwili rozpoczęcia zajęć szkolnych oraz od chwili
zakończenia zajęć lekcyjnych do chwili zakończenia zajęć świetlicowych.

§6
1. Główne zadania pracy świetlicy to:
1) opieka nad uczniami,
2) rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i umiejętności uczniów,
3) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
4) organizowanie w pomieszczeniach i na powietrzu gier i zabaw ruchowych oraz
innych form kultury fizycznej, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
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5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
osobistej oraz dbałości o zdrowie,
6) rozwijanie samodzielności, samorządności oraz aktywności dzieci,
7) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami.
§7
1. Zasady obowiązujące w świetlicy:
1) Uczniowie:
a) mają prawo korzystać ze sprzętu i gier znajdujących się w świetlicy,
b) nie mogą bez zgody wychowawcy korzystać ze sprzętu audiowizualnego,
gier i przyborów,
c) dbają o sprzęt będący własnością świetlicy (za umyślnie uszkodzony sprzęt
odpowiada uczeń i rodzice/prawni opiekunowie),
d) dbają o estetyczny wygląd świetlicy,
e) kulturalnie zachowują się w czasie pobytu w świetlicy,
f) przestrzegają umów zawartych z zespołem.
§8
1. Sposoby organizowania wypoczynku, pobytu na świeŜym powietrzu:
1) organizowanie zabaw samorzutnych,
2) organizowanie zabaw z elementami współzawodnictwa,
3) zabawy na śniegu (zimą),
4) przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy.
§9
1. Nagrody i kary wobec wychowanków:
1) wyróŜnienie przez wychowawcę świetlicy i klasy, do której dziecko uczęszcza,
2) wyróŜnienie na forum szkoły przez dyrektora,
3) upomnienie przez wychowawcę świetlicy i klasy, do której dziecko uczęszcza,
4) nagana dyrektora szkoły.

Regulamin wchodzi w Ŝycie dnia 10 marca 2009 r.
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