Regulamin świetlicy szkolnej
Zespół Placówek Oświatowych nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7

1. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów naszej szkoły.
2. Świetlica pracuje w godzinach 7:00 – 16:00
3. Do świetlicy uczęszczają uczniowie :
 Przed lekcjami ( od godz. 6:30 opieka nad dziećmi z inicjatywy rodziców)
 Po zakończeniu lekcji
 Świetlica zapewnia także opiekę uczniom podczas nieobecności nauczyciela
4. Uczeń zapisany do świetlicy zobowiązany jest do regularnego uczęszczania na zajęcia
przed pójściem na lekcje i po ich zakończeniu.
5. Dzieci klas I – III powinny być odbierane przez osoby pełnoletnie.

I.

Cele i założenia świetlicy szkolnej

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu
wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:
1. Zapewnienie uczniom opieki w godzinach przed lub po lekcjach.
2. Organizowanie dożywiania dla uczniów zakwalifikowanych przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej.
3. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy i udzielanie
indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania osobowości
wychowanków, właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie
w szkole, domu i środowisku lokalnym).
5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrobienie
nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
6. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem
i pielęgniarką szkolną.

II.

Założenia organizacyjne

1. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie.
2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie z powodu nieobecności
nauczyciela.
3. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy w godzinach 7:00 – 16:00.

III.

Warunki korzystania ze świetlicy

1. Wychowankowie powinni regularnie uczestniczyć w zajęciach przed lub po lekcjach
oraz wtedy, gdy wynikają one z planu zajęć.
2. Powinni zachowywać się tak ,aby nie przeszkadzać innym.
3. Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia.
4. Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne




UWAGA !
Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela, opiekuna
świetlicy
Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przedmioty

IV.

Warunki korzystania ze stołówki

Podczas spożywania posiłków uczniowie powinni:
1. Zachowywać się zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami kulturalnego
spożywania posiłku.
2. Przestrzegać swojego miejsca w kolejce.
3. Spożywać posiłki jedynie w części do tego przeznaczonej.




UWAGA !
Uczniowie nie spożywający posiłku powinni pozostać w świetlicy, aby nie
przeszkadzać jedzącym.
Uczniowie nie powinni wynosić posiłków ze stołówki

V.

Nagrody i kary wobec wychowanków

Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy.
Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.
Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.
Osoby wykazyjące się wyjątkową aktywnością i pracą na rzecz świetlicy będą
nagradzane dyplomem i upominkiem na zakończenie roku szkolnego.
6. W każdym tygodniu na tablicy w świetlicy będą wywieszane nazwiska uczniów,
którzy zasłużyli na pochwałę.
1.
2.
3.
4.
5.

