REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W JELENIEJ GÓRZE
I. Cele i zadania świetlicy szkolnej.
1. Głównym celem pracy świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed
lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.
2. Świetlica zapewnia swoim wychowankom ( w zależności od potrzeb ):
*pomoc w odrabianiu lekcji i wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych;
*udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i zamiłowania;
*właściwe warunki sanitarno-higieniczne oraz rekreacyjno-wypoczynkowe;
*rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi;
*kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

II. Założenia organizacyjne.
1. Ze świetlicy mogą korzystać dzieci z klas I -VIII, których rodzice pracują i nie mogą zapewnić im
opieki przed lub po zajęciach szkolnych.
2. Świetlica szkolna prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w godzinach ustalonych przez
dyrektora, zgodnie z potrzebami szkoły.
3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się corocznie w oparciu o następujące dokumenty:
*wypełniona i podpisana przez rodziców ( prawnych opiekunów ) karta kwalifikacyjna;
*zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców.
4. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który nie uczęszcza do niej przez okres jednego miesiąca
zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy.
5. W świetlicy szkolnej obowiązuje obuwie zmienne.

III. Zasady funkcjonowania świetlicy.
1. Świetlica realizuje zadania wg Rocznego Planu Pracy Świetlicy na dany rok szkolny.
2. Nadzór na d świetlicą sprawuje Dyrektor Szkoły.
3. Wychowawcy świetlicy odpowiadają wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały
przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po zajęciach szkolnych.
4. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w karcie kwalifikacyjnej.

5.Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do
wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.
6. W przypadku braku pisemnej zgody dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
7. Dziecko nie może zostać wydane ze świetlicy pod opiekę osobie, która:
*nie jest wpisana przez rodzica ( prawnego opiekuna) do karty kwalifikacyjnej lub nie ma
pisemnego upoważnienia od rodzica ( prawnego opiekuna ) dziecka;
*jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (w razie takiej sytuacji szkoła ma
prawo do powiadomienia policji)
8. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego
odbierania dzieci po skończonych zajęciach.
9. W razie nieprzestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie przez rodziców, dyrektor szkoły ma
prawo zastosować następujące środki:
*pisemne upomnienie z potwierdzeniem odbioru;
*skreślenie dziecka z listy uczestników świetlicy.

IV. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy.

1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.
2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
4. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.
5. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
6. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym.

V. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.

Wychowanek ma prawo do:
1. Właściwie zorganizowanej opieki.
2. Życzliwego traktowania.
3. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań.
4. Poszanowania godności osobistej.
5. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

Wychowanek jest zobowiązany do:
1. Przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy.
2. Aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych.
3. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy.
4. Niesienia pomocy słabszym.
5. Zgłaszania wychowawcy każdorazowego wyjścia ze świetlicy.
6. Samodzielnego dotarcia do świetlicy, po skończonych zajęciach szkolnych.

VI. Kary i nagrody wobec wychowanków.

Nagrody:
Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę za: udział w konkursach, dobre
zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:
*pochwały ustnej;
*dodanych punktów w Plebiscycie Grzeczności ( zasady punktacji regulowane są odrębnym
regulaminem );
* pochwały do rodziców i wychowawcy klasy;
*dyplomu;
*nagrody rzeczowej.

Kary:
Za naruszanie zasad regulaminu oraz dobrego wychowania dla uczestników zajęć świetlicowych
przewidziane są następujące kary:
*upomnienie ustne;
*ostrzeżenie w obecności grupy
*odjęcie punktów w Plebiscycie Grzeczności( zasady punktacji regulowane są odrębnym
regulaminem );
*powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu;
*przeprowadzenie rozmowy w obecności pedagoga i dyrektora szkoły;
*skreślenie z listy wychowanków świetlicy.
Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy mogą być obciążeni
pełną lub częściową odpłatnością za uszkodzony sprzęt.

