REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI
W KRZYWACZCE
§ 1. Przepisy wstępne
Świetlica prowadzi działalność na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
i publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 z póź. zm.)
§ 2. 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, programie wychowawczym i programie
profilaktyki szkoły.
2. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą przeznaczoną dla
uczniów Szkoły Podstawowej

Zespołu

Placówek

Oświatowych

w

Krzywaczce.

3. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się

wyłącznie na

podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych

opiekunów dziecka na karcie

zgłoszenia dziecka do świetlicy.
4. Nadzór pedagogiczny nad działalnością świetlicy sprawuje Dyrektor Szkoły.
5. Praca świetlicy przebiega w oparciu o roczny plan pracy zatwierdzony przez Dyrektora
Szkoły.

§ 3. Cele i zadania świetlicy
1. Celem nadrzędnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
2. Do podstawowych zadań świetlicy szkolnej należy:
a.) Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy
i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
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umysłowej

b.) Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania

u wychowanków

właściwej postawy społeczno–moralnej,
c.) Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie
nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu,
d.) Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także

pedagogiem

szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych,
e.) Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień intelektualnych,
artystycznych i technicznych uczniów,
f.) Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy,
g.) Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i swoim środowisku.

§ 4. Dokumentacja świetlicy
1. Plan zajęć wychowawczo – dydaktycznych świetlicy szkolnej,
2. Dzienniki zajęć,
3. Karty zgłoszenia do świetlicy,
4. Karta informacyjna o odbiorze dziecka ze świetlicy,
5. Zeszyty obecności,
6. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy.
§ 5. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

1. Świetlica realizuje swoje zadania zgodnie z planem pracy opiekuńczo – wychowawczej
świetlicy opracowanym przez wychowawców na dany rok szkolny.
2. Wychowawca bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu zgłoszenia się dziecka do
świetlicy i potwierdzenia swego przybycia na liście obecności do momentu opuszczenia
świetlicy na zasadach określonych w karcie informacyjnej o odbiorze dziecka ze świetlicy.
3. Rodzice lub osoby przez nich upoważnione są zobowiązani do punktualnego odbierania
dzieci ze świetlicy szkolnej.
4. Wszelkie zmiany dotyczące odbierania dzieci ze świetlicy muszą być przekazane do
wychowawcy świetlicy na podpisanym przez rodziców piśmie. W przypadku braku pisemnej
informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
5. Rodzice ucznia, który dokonał świadomego zniszczenia wyposażenia świetlicy będą
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obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony albo uszkodzony sprzęt.
6. Za samowolne opuszczenie świetlicy przez dziecko odpowiedzialność ponoszą: rodzic lub
prawni opiekunowie.
8. Rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest zapoznać się z wewnętrznym regulaminem
świetlicy i pisemnie potwierdzić jego akceptację.

§ 6. Prawa i obowiązki wychowanków
1. Wychowankowie świetlicy mają prawo do:
a.) Opieki wychowawczej,
b.) Bezpiecznych warunków pobytu w świetlicy,
c.) Rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów w czasie zajęć świetlicowych,
d.) Swobody w wyrażaniu myśli i przekonań jeżeli nie naruszają dóbr i godności innych
osób,
e.) Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
f) Korzystania z wyposażenia świetlicy, udziału w zajęciach, konkursach i imprezach
okolicznościowych organizowanych w świetlicy.
2. Wychowankowie świetlicy mają obowiązek:
a.) Zgłaszać swoje przyjście wychowawcy,
b.) Zgłaszać wychowawcy każde wyjście poza teren świetlicy,
c.) Aktywnie uczestniczyć w proponowanych przez wychowawców zajęciach,
d.) Wykazywać postawę życzliwości i akceptacji wobec innych dzieci,
e.) Odnosić się z szacunkiem do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
f.) Dbać o bezpieczeństwo własne i innych,
g.) Wykazywać troskę o wspólne dobro,
h.) Utrzymywać porządek w swoim otoczeniu,
i.) Przestrzegać regulaminu świetlicy i ogólnie obowiązujących norm,
j.) Respektować polecenia wychowawcy świetlicy.
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§ 7. Nagrody i kary wobec wychowanków

1. Uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre
zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:
a.) Pochwały ustnej,
b.) Pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,
c.) Dyplomu,
d.) Innej nagrody, w zależności od sytuacji i możliwości świetlicy.
2. Za łamanie regulaminu dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary
w zależności od wagi uchybienia:
a.) Upomnienie ustne,
b.) Ostrzeżenie w obecności grupy,
c.) Powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,
d.) Wnioskowanie o obniżenie oceny zachowania.

§ 8. Postanowienia końcowe
W

sprawach

nieuregulowanych

regulaminem

w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
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decyduje

wychowawca

świetlicy

