REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W ZELOWIE
I. Cele i zadania 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 dzieciom opieki przed lekcjami i po lekcjach, poprzez naukę i zabawę
w bezpiecznych i przyjaznych warunkach.
2. Organizowanie zajęć, tworzenie warunków do nauki własnej wdrażanie do samodzielnej
pracy umysłowej.
3. Aktywne organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach
i na boisku szkolnym.
4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie różnego typu zajęć.
5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego spędzania i organizowania sobie czasu wolnego.
6. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas a także pedagogiem szkolnym,
celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

II. Założenia organizacyjne
1. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci z klas 0 - III, które nie mają zapewnionej
opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych oraz uczniowie dojeżdżające autobusem
szkolnym i te, które oczekują na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.
2. Przed przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej rodzic (opiekun) zobowiązany jest
do wypełnienia karty zgłoszenia, w której podaje aktualne dane dziecka. Każdorazowa
zmiana danych kontaktowych, lub danych osób upoważnionych do odbierania dzieci
ze świetlicy powinna być niezwłocznie zgłoszona pracownikom świetlicy.
3. Wszelkie jednorazowe upoważnienia od rodzica przyjmowane są tylko w formie pisemnej.
4. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin
Świetlicy.
5. Za rzeczy przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
6. W świetlicy obowiązuje zakaz używania przez dzieci telefonów komórkowych, w razie
realnej potrzeby skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami dziecka, wychowawca
skorzysta z telefonu znajdującego się w szkole.
7. Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci w godzinach od 7:00 do 9:40 i od 11:30 do 16:00.
8. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka. W przypadku zdarzenia
nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic powinien niezwłocznie
zawiadomić świetlicę.
9. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na jego okresową i roczną ocenę z zachowania.
Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego
uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego
do świetlicy.

10. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników
świetlicy. Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Rada podejmuje stosowną uchwałę.

III. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy
1. Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:
· Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu
trudności w nauce.
· Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
· Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, zabawek, sprzętu sportowego i sprzętu
audiowizualnego.
· Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.
· Zgłaszania pomysłów zajęć i ich tematów.
2. Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:
· Nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec wychowawców
i kolegów zgodnie z obowiązującymi zasadami kultury i dobrego wychowania
· Zachowywania się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce.
· Słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy
Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy. Zachowania porządku
i zaprowadzenia go po zakończonych zajęciach
· Poszanowania sprzętu świetlicy.
· Zostawiania tornistrów, ubrania wierzchniego oraz obuwia w wyznaczonym miejscu
· Informowania każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu
ze świetlicy.
3. System kar i nagród funkcjonujący w świetlicy:
Za przestrzeganie zasad korzystania ze świetlicy szkolnej uczeń może zostać nagrodzony:
· pochwałą wychowawcy świetlicy,
· wyróżnieniem przez wychowawcę świetlicy,
· pochwałą wpisaną do dzienniczka,
· nagrodą rzeczową,
· dyplomem,
· wyróżnieniem na forum szkoły.
Za nieprzestrzeganie zasad korzystania ze świetlicy szkolnej uczeń może być ukarany
w poniższy sposób:
· upomnieniem wychowawcy świetlicy,
· naganą udzieloną przez wychowawcę świetlicy,
· naganą wpisaną do dzienniczka,
· powiadomieniem rodziców oraz wychowawcy klasy,
· powiadomieniem dyrekcji szkoły,
· wypisaniem ze świetlicy.

IV Pracownicy świetlicy
1. Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są nauczyciele – wychowawcy świetlicy.
2. Nauczyciel – wychowawca świetlicy:
· organizuje pracę opiekuńczo – wychowawczą w swojej grupie w oparciu o plan pracy,
· sprawuje opiekę nad wychowankami,
· dba o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicy,
· dba o zdrowie i higienę podopiecznych,
· systematycznie utrzymuje kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym
i rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci,
· przygotowuje się do zajęć zgodnie z planem pracy i potrzebami dzieci,
· prowadzi dokumentację (dzienniki zajęć świetlicowych).

V Dokumentacja świetlicy
1. Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej.
2. Dzienniki zajęć.
3. Karty zgłoszeń uczestników do świetlicy.
4. Sprawozdania z pracy świetlicy dwa razy w roku na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
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