REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY
Świetlica jest miejscem pracy i wypoczynku dla uczniów
przebywających w szkole przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu
lekcji do momentu odebrania ich przez rodziców /opiekunów.
 . Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na
czas pracy ich rodziców, Szkoła organizuje świetlicę.
 . Opieką w świetlicy objęci są uczniowie klas I – III, a w miarę wolnych
miejsc również uczniowie klas starszych. Do świetlicy mogą uczęszczać
uczniowie obojga rodziców pracujących, rodzin niepełnych, mający
szczególną sytuację, uczniowie dojeżdżający.
 Zapis ucznia do świetlicy następuje na podstawie wypełnionej przez
rodziców/opiekunów KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA.
(do pobrania w świetlicy).
 Świetlica jest czynna w godzinach 7.00-17.00.
 Uczniowie przebywający w świetlicy uczestniczą w zajęciach
organizowanych na terenie świetlicy.
 . Do zadań świetlicy należy w szczególności:
1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki
własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia,
2) organizowanie zajęć ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój
fizyczny uczniów,
3) kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania,
4) stworzenie warunków do rozwijania umiejętności i zdolności oraz
umożliwienie dzieciom samorealizacji (konkursy, wystawy prac, galerie),
5) zaspokajanie potrzeb uczniów w zakresie opieki i wychowania,
6) uczenie pożytecznego sposobu spędzania wolnego czasu.
 Rodzaje zajęć świetlicowych:
1) gry i zabawy ruchowe,
2) zajęcia plastyczne,
3) gry dydaktyczne,
4) zajęcia integracyjne,
5) zajęcia rozwijające komunikację,
6) czytanie literatury dziecięcej,
7) pomoc w odrabianiu lekcji,
8) zajęcia tematyczne w kącikach zainteresowań

 Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania poleceń nauczycieli oraz
respektowania ustalonych zasad zachowania.
 W świetlicy obowiązuje bezwzględny nakaz zgłoszenia przez ucznia
każdej potrzeby wyjścia z sali świetlicy, np.: do toalety.
 Zachowanie i aktywność uczniów są oceniane na bieżąco
i odnotowywane za pomocą punktacji na TABLICY AKTYWNOŚCI.
 Dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela i podczas zajęć własnych
mogą korzystać z dostępnych zabawek, materiałów świetlicowych.
 W świetlicy obowiązuje zakaz korzystania z gier psp, z telefonów
komórkowych. (W szczególnych przypadkach za zezwoleniem
nauczyciela.)
 Nauczyciele pracujący w świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności
za przyniesione przez uczniów zabawki i cenne przedmioty.
 Dzieci, które zagrażają bezpieczeństwu innych będą po konsultacji
z pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy relegowane ze świetlicy.
 Dzieci, uczęszczające do świetlicy muszą zostać odebrane punktualnie
i osobiście przez rodziców/ opiekunów. Wyjście dziecka pod opieką
innych dorosłych należy potwierdzić pisemną informacją
 Wszelkie sprawy indywidualne, uwagi, prośby dotyczące pracy świetlicy
należy zgłaszać bezpośrednio do wychowawców w godzinach ich pracy.

