REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej nr 41
im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach
Postanowienia ogólne:
Świetlica jest integralną częścią szkoły. Realizuje cele i zadania szkoły ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczoopiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
Cele i zadania świetlicy szkolnej:
Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i
umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły.
Cele szczegółowe:
1. Realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych szkoły.
2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie
zachowanie w szkole, w domu i środowisku lokalnym).
3. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym
trudności w nauce.
4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu
i zabawy.
5. Rozbudzanie i rozwój zainteresowań i zdolności oraz dociekliwości poznawczej.
6. Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej oraz kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów.
7. Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych.
Zadania świetlicy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej w godzinach ustalonych w porozumieniu z rodzicami
Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie pobytu w świetlicy.
Wytwarzanie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów dziecka z nauczycielem.
Kształtowanie właściwej postawy społeczno – moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego.
Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej, pomoc uczniom mającym trudności w nauce
Niesienie pomocy w każdej sytuacji , która przysparza dzieciom istotnych trudności.
Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sporu
i zabawy na świeżym powietrzu.
Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, dramatycznej).
Organizowanie konkursów świetlicowych i szkolnych dających możliwość szerszego udziału wychowanków w życiu szkoły oraz
prezentacji na forum szkoły.
Stała, systematyczna współpraca z rodzicami, wychowawcami, logopedą, psychologiem i pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania
napotkanych trudności wychowawczych.
Udział świetlicy w życiu społecznym szkoły i środowiska lokalnego.
Organizowanie samorządności świetlicowej i współodpowiedzialności za dobro wspólne.

Założenia organizacyjne:
Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub innych okoliczności
życiowych.
2. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy w godz. 6.45 – 17.00. Poza godzinami pracy świetlicy pełną odpowiedzialność za dziecko
ponoszą rodzice.
3. Świetlica zapewnia także opiekę doraźną uczniom nie zapisanym, którzy zostali tam skierowani przez Dyrektora szkoły.
4. Zapisy dzieci odbywają się do 15 czerwca każdego roku szkolnego i uzupełniane są w razie potrzeby do 15 września.
5. Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej przez wypełnienie Karty zgłoszenia (do pobrania w sekretariacie i stronie internetowej
szkoły).
6. Na podstawie zebranych kart Komisja rekrutacyjna ustala listę uczniów objętych opieką świetlicy.
7. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców pracujących klas I-III oraz dzieci z rodzin wymagających wsparcia.
8. Świetlica realizuje swoje zadania zgodnie z opracowanym planem pracy uwzględniającym potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci oraz
ich możliwości psychofizyczne.
9. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać w innym miejscu. Informacja o miejscu pobytu dzieci umieszczana jest na tablicy informacyjnej.
10. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy oraz Kodeksu Wychowanka Świetlicy.
11. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów.
1.

Zasady funkcjonowania świetlicy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

W świetlicy zadania realizowane są wg rocznego planu pracy z uwzględnieniem tygodniowego rozkładu zajęć.
Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za dzieci, które zostały przyprowadzone lub zgłosiły się do niej same przed lub po zajęciach
lekcyjnych w godzinach pracy świetlicy.
Wszelkie informacje dotyczące sposobu odbierania/wychodzenia dzieci do domu lub na zajęcia dodatkowe muszą być przekazane do
wychowawcy świetlicy przez rodziców pisemnie.
W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dzieci ze świetlicy i poinformowania o tym fakcie wychowawcy świetlicy.
Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy lub samowolnie opuściło teren szkoły
w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy.
Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku. Informacja o miejscu pobytu dzieci zostaje umieszczona w
widocznym miejscu.

Prawa wychowanka świetlicy:
Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:

respektowania swoich praw i obowiązków,

życzliwego, podmiotowego traktowania,

poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą,

rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,









udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy,
rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
organizowania zajęć własnych w ramach określonych regulaminem świetlicy,
korzystania z wyposażenia świetlicy w sposób ustalony przez wychowawcę,
korzystania z pomocy wychowawcy w czasie odrabiania zadań domowych,
wpływania na organizację dnia pracy świetlicy,
korzystania z dożywiania w stołówce szkolnej (odpłatnie).

Obowiązki wychowanka świetlicy:
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

każdorazowego informowania wychowawcy świetlicy o swoim przyjściu i wyjściu,

nie opuszczania świetlicy bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy świetlicy,

wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy,

natychmiastowego zgłaszania wszelkich wypadków,

odrabiania zadań domowych pod opieką wychowawcy świetlicy,

dbania o porządek i wystrój świetlicy,

poszanowania sprzętów i wyposażenia świetlicy i szkoły,

poszanowania własności innych osób (zabieranie i chowanie cudzych rzeczy jest zakazane),

nie korzystania z telefonów i innych urządzeń technicznych przyniesionych z domu,

poszanowania ciszy i spokoju oraz pracy innych osób,

kulturalnego zachowania w trakcie zajęć świetlicowych oraz w czasie pobytu na stołówce,

przestrzegania regulaminu świetlicy.
Nagrody i kary wobec wychowanków:
Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może uzyskać nagrodę za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie Zasad świetlicowych i in. w
postaci:

pochwały ustnej wychowawcy świetlicy

pochwały ustnej wychowawcy świetlicy w obecności grupy

pochwały ustnej w obecności rodziców lub wychowawcy klasy

pochwały pisemnej skierowanej do rodziców

drobnej nagrody rzeczowej

dyplomu, wyróżnienia

innej nagrody, w zależności od sytuacji i możliwości świetlicy

pochwały udzielonej przez Dyrektora szkoły
Za nieprzestrzeganie zasad świetlicowych przewidziane są następujące kary:

upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę świetlicy

ostrzeżenie ustne udzielone przez wychowawcę świetlicy w obecności grupy

powiadomienie ustne, pisemne lub telefoniczne rodziców lub wychowawcy klasy

czasowe przeniesienie do innej grupy świetlicowej

wnioskowanie o obniżenie oceny z zachowania

nagana udzielona przez Dyrektora szkoły
Współpraca z rodzicami:





bezpośrednia – codzienny kontakt w czasie odbierania dzieci
korespondencja z rodzicami
rozmowy telefoniczne
rozmowy w czasie dni otwartych oraz zebrań z rodzicami

Dokumentacja świetlicy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plan pracy świetlicy szkolnej
Dziennik zajęć
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
Ramowy plan zajęć dnia
Aktualizacja danych
Regulamin świetlicy
Kodeks wychowanka świetlicy

Za zagubione telefony, urządzenia techniczne lub zabawki przyniesione z domu, świetlica szkolna nie ponosi odpowiedzialności.
Zasady korzystania ze stołówki szkolnej:
1.
2.
3.





korzystanie z posiłków jest odpłatne (informacje u intendentki)
stołówka wydaje posiłki wg ustalonego grafiku
spożywający posiłki mają obowiązek:
przychodzić na posiłki o wyznaczonej porze
wchodzić do stołówki w obuwiu zmiennym bez kurtek i plecaków
kulturalnie i cicho zachowywać się w stołówce
po posiłku odnieść naczynia, wyrzucić resztki i zasunąć krzesełko

Wychowankowie nie korzystający z obiadów szkolnych w czasie jego wydawania spożywają posiłek przyniesiony z domu w miejscu wskazanym
przez wychowawcę.
W czasie obiadu w jadalni przebywać mogą jedynie dzieci spożywające posiłek, wychowawcy świetlicy i osoby przez nich wskazane. Rodzice
oczekują na dzieci w holu.

