REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Libuszy
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 wychowankom opieki w godzinach ustalonych w porozumieniu z rodzicami.
2. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i
udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków
właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się szkole , domu i
środowisku lokalnym).
4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego,
wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki , sportu i zabawy na wolnym powietrzu.
5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym
celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
6. Kształtowanie oraz rozwijanie zainteresowań, wykrywanie uzdolnień oraz stwarzanie
warunków do ich rozwoju.
7. Rozbudzanie aktywności społecznej i postawy twórczej znajdującej wyraz w praktycznym
działaniu oraz umiejętności współżycia i współdziałania w zespole.
8. Wychowanie do czasu wolnego tj. kształtowaniu umiejętności właściwego i wartościowego
spędzania czasu wolnego oraz przestrzegania zasad kultury życia codziennego.
I.

II. Założenia organizacyjne.
1. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które
wypełniają rodzice lub opiekunowie. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe
dane o sytuacji rodzinnej ucznia.
2. Opieką wychowawczą zostają objęci równie ż uczniowie skierowani do świetlicy z
powodu nieobecności nauczyciela.
3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 11.30 – 16.00.
4. Podczas przerw w świetlicy przebywać mogą tylko uczniowie objęci stałą opieką.
III. Prawa i obowiązki uczestnika świetlicy szkolnej.
Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:
Korzystania z pomocy wychowawcy świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności
w nauce,
2. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
3. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier będących na wyposażeniu świetlicy.
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Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:
Nie opuszczanie świetlicy bez pozwolenia wychowawcy

·

·




·
·
·

Nienagannego i należytego zachowania się w czasie zajęć i po zajęciach w
stosunku do wychowawców i kolegów,
Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy,
Poszanowanie sprzętu świetlicy, dbania o czystość i estetykę pomieszczeń,
Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek zgłosić się do świetlicy po skończonych
zajęciach, czekając na autobus.



IV. Nagrody i kary wobec wychowanków

· Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy lub klasy.

· Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.

· Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.

· Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.

· Niepożądane zachowania będą karane oceną nieodpowiednią z zachowania.

· Osoby wykazujące się wyjątkową aktywnością i pracą na rzecz świetlicy będą
nagradzane oceną wzorową z zachowania.

