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POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje
cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczoopiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego
rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.
2. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy
(modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany
przez dyrektora szkoły i przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.
CELE ŚWIETLICY:
Stworzenie odpowiednich warunków do nauki i bezpiecznego wypoczynku.
Kształtowanie nawyków kultury osobistej i właściwego funkcjonowania w grupie.
Rozwijanie zainteresowań oraz zdolności u dzieci.
Rozwijanie kreatywności i twórczości.
Wdrażanie do samodzielności.
Zapewnienie pomocy uczniom przejawiającym trudności w funkcjonowaniu
społecznym oraz nauce.
7. Organizacja czasu pozalekcyjnego dostosowanego do rozwoju dziecka.
8. Współpraca i współdziałanie z kadrą pedagogiczną szkoły oraz rodzicami/prawnymi
opiekunami.
9. Kształtowanie postaw społeczno - moralnych u dzieci.
10. Formowanie odpowiednich nawyków higienicznych u dzieci.
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ZADANIA ŚWIETLICY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Organizacja opieki i pomocy w nauce.
Tworzenie warunków do nauki własnej oraz wdrażanie do samodzielnej pracy.
Organizacja gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
Organizowanie gier i zabaw, mających na celu rozwój intelektualny.
Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci.
Kształtowanie postaw do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Uwrażliwienie na higienę osobistą i wygląd estetyczny.
Rozwijanie samodzielności i decyzyjności u dzieci.
Współpraca z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym,
rodzicami/prawnymi opiekunami.
10. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas pobytu.
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicowej w godz. 7.00-7.40 oraz 11.30-16.30.
2. Do świetlicy mogą uczęszczać wszyscy uczniowie klas I - III.
3. Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej przez wypełnienie „Wniosku o
przyjęcie dziecka do świetlicy”.
4. Świetlica pracuje według podziału na grupy zainteresowań, nie zaś na grupy
wychowawcze.

5. Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków finansowych szkoły oraz
wpłat rodziców.
6. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa regulamin szkoły.
statut szkoły i regulamin świetlicy.
OBOWIĄZKI UCZNIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przestrzeganie wewnętrznego regulaminu świetlicy.
Współpraca w procesie wychowania.
Pomaganie słabszym.
Dbałość o wspólne dobro.
Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.
Przestrzeganie zasad współdziałania w grupie.

PRAWA UCZNIA:
1.
2.
3.
4.

Życzliwego i podmiotowego traktowania.
Swobodnego wyrażania myśli i przekonań.
Opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć
Poszanowania godności osobistej.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIENIA:
1. Słowne wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
2. Pochwała przekazana wychowawcy oraz rodzicom/prawnym opiekunom.
3. Wręczenie dyplomu.
KARY:
1. Upomnienie ustne w obecności grupy.
2. Poinformowanie rodziców/prawnych opiekunów i wychowawcy o złym zachowaniu
(w kontakcie bezpośrednim lub pisemnie).
3. Wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania.
4. Nagana udzielona przez Wychowawców świetlicy oraz Dyrektora szkoły.
5. Czasowe zawieszenie pobytu ucznia w świetlicy.
6. Skreślenie z listy uczestników świetlicy.
ZADANIA WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY:
1.
2.
3.
4.
5.
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9.

Organizowanie właściwego wypoczynku i wszechstronnego rozwoju uczniów.
Realizacja codziennych zajęć tematycznych oraz zajęć dodatkowych.
Organizowanie gier i zabaw integracyjnych, ruchowych oraz intelektualnych.
Umożliwienie pobytu na boisku/placu zabaw, organizowanie wycieczek.
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
Kształtowanie nawyków higieny i czystości.
Rozwijanie samodzielności.
Usprawnienie właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i społecznej.
Stała współpraca z kadrą pedagogiczną szkoły oraz rodzicami/prawnymi opiekunami.

WSPÓŁPRACA Z RODZIACAMI:
1.
2.
3.
4.

Stały kontakt ustny oraz pisemny.
Korespondencja z rodzicami.
Rozmowy telefoniczne.
Rozmowy podczas miesięcznych konsultacji oraz zebrań z rodzicami.

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Miesięczne plany pracy opiekuńczo – wychowawczej na świetlicy.
Ramowy plan pracy świetlicy.
Tygodniowy rozkład zajęć.
Dziennik zajęć.
Dokumentacja wyjść w ramach zajęć świetlicowych.
Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy.
Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

