REGULAMINU ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W ZSO NR 5 W GLIWICACH
§1
Cele i zadania świetlicy szkolnej
1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Świetlica szkolna jest specyficznym środowiskiem społecznym, w którym uzupełnia się
funkcje rodziny i szkoły. Jest podstawowym ogniskiem działalności opiekuoczowychowawczej na terenie szkoły.
W świetlicy podejmuje się zadania wychowawcze i kształtujące dostosowane do
możliwości rozwojowych dzieci. Zadania szczegółowe podporządkowane są
podstawowym funkcjom realizowanym w świetlicy tj. wychowawczej, opiekuoczej,
profilaktycznej, reedukacyjnej i kompensacyjnej:
1)
Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i racjonalnego
odżywiania.
2)
Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie zespołowej
nauki, utrwalanie wiadomości szkolnych oraz udzielanie pomocy uczniom
mającym trudności w nauce.
3)
Kształtowanie u dzieci właściwej postawy etyczno-moralnej, wyrabianie
osobowościowych cech charakteru takich jak pracowitośd, zdyscyplinowanie,
odwaga cywilna, odpowiedzialnośd, tolerancja.
4)
Rozwijanie uzdolnieo i zainteresowao intelektualnych, artystycznych
i technicznych dzieci.
5)
Przygotowanie do właściwego spędzania wolnego czasu; wyrabianie nawyków
kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu.
6)
Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w swoim
środowisku.
§2
Zapisy do świetlicy
Ze świetlicy mogą korzystad uczniowie, którzy ze względu na czas pracy ich rodziców
lub organizację dojazdu do szkoły muszą dłużej przebywad w szkole.
Zapisy do świetlicy rozpoczynają się 1 kwietnia każdego roku, a dla klas pierwszych na
zebraniach organizacyjnych.
Rodzice przy zapisie dziecka do świetlicy zobowiązani są do wypełnienia „Karty
zgłoszenia dziecka”, która dostępna jest w świetlicy i sekretariacie szkoły.
Świetlica czynna jest godz. 7.00 – 16.30.
Ze świetlicy szkolnej mogą korzystad tylko dzieci do niej zapisane, uczniowie, którzy nie
zostali zapisani mogę przebywad w świetlicy tylko w przypadkach uzasadnionych
organizacją pracy szkoły.
Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczad 25 osób. Jeżeli z świetlicy korzystają
uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dodatkowo
objęci są opieką nauczyciela wspomagającego.
Szkoła zapewnia opiekę nad dzieckiem do godziny, która jest zapisana na „Karcie
zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
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§3
Zasady zachowania uczestników świetlicy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Uczestnikiem świetlicy jest każde dziecko ujęte w ewidencji wyznaczonego nauczyciela
świetlicy.
Dzieciom przebywającym w świetlicy nie wolno opuszczad świetlicy bez zezwolenia
wychowawców.
Wszystkie dzieci zobowiązane są do dbania o porządek.
Dzieci powinny szanowad gry, sprzęt świetlicowy, rzeczy własne i kolegów, oszczędzad
materiały.
Uczniowie zobowiązani są do wypełniania poleceo nauczyciela świetlicy.
Każde dziecko zobowiązane jest do odrabiania zadanych lekcji w godzinach na ten cel
przeznaczonych.
Każde dziecko bierze udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie dnia.
Uczestnik świetlicy zachowuje się kulturalnie w stosunku do kolegów i koleżanek oraz
w stosunku do wychowawców świetlicy i personelu kuchni; jest grzeczny, uprzejmy
i zdyscyplinowany.
Uczestnik świetlicy opiekuje się młodszymi i słabszymi, służy im zawsze pomocą.
Uczestnik świetlicy przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży, utrzymuje
porządek i czystośd podczas zajęd w świetlicy.
§4
System kar i nagród

1.

2.

Nagrody:
1)
Pochwała wychowawcy w obecności wszystkich uczestników świetlicy.
2)
Pochwała nauczyciela świetlicy przekazana do wychowawcy klasy i rodziców
dziecka.
3)
Pochwała pisemna w zeszycie.
4)
Dyplomy i inne nagrody zgodnie ze statutem szkoły.
Kary:
1)
Upomnienie wychowawcy świetlicy
2)
Nagana wychowawcy świetlicy – zawiadomienie wychowawcy klasy i rodziców.
3)
W przypadku zachowania zagrażającemu bezpieczeostwu innych dzieci skreślenie
dziecka z listy uczestników świetlicy po uprzednich konsultacjach i uzgodnieniach
z wychowawcą klasy, pedagogiem, rodzicami i dyrekcją szkoły.
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