REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

I. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

a) Zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej.
b) Wdrażanie wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej.
c) Kształtowanie właściwej postawy moralnej, wyrabianie pozytywnych cech charakteru.
d) Kształtowanie wrażliwości na drugiego człowieka, jego potrzeby i wynikające z tego
umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej.
e) Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
f) Przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego.
g) Rozwijanie samorządności i samodzielności.
h) Kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia i higieny osobistej.
i) Prowadzenie współpracy z rodzicami wychowanków, wychowankami,
wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym oraz dyrekcją szkoły.
II. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY:
1. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
2. Lokale świetlicy, gdzie odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze znajdują się w:
- budynku Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu,
godziny pracy od 6:30 do 16:30
- budynku Państwowej Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia im. Karola
Szymanowskiego w Oświęcimiu godziny pracy od 7:00 do 16:30.
3. Korzystanie ze świetlicy szkolnej jest nieodpłatne.
4. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo wychowawczego oraz tygodniowego rozkładu zajęć. wietlicy szkolnej mogą
korzystać uczniowie klas I - III, których oboje rodzice pracują i nie mogą zapewnić
dziecku opieki a także:

a) uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii,
b) uczniowie oczekujący na lekcje rytmiki, kształcenia słuchu, gry na instrumencie lub koła
zainteresowań.
5. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy szkolnej na podstawie karty zapisu, która
dostępna jest u wychowawców świetlicy.
6. Uczniowie przebywają w świetlicy w czasie, który został uzgodniony z ich rodzicami.
7. Uczniowie odbierani są ze świetlicy osobiście przez rodziców lub przez osoby przez
nich upoważnione.
8. Uczniowie, którzy chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną
zgodę rodziców z datą i godziną zwolnienia.
9. Wychowawcy świetlicy nie zwalniają dzieci z zajęć na podstawie rozmowy
telefonicznej lub ustnego przekazu ucznia.
10. W sprawach nieunormowanych powyższym regulaminem wiążące decyzje podejmuje
dyrektor szkoły.

III. ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW:
a) Sporządzanie rocznych planów pracy opiekuńczo - wychowawczej.
b) Organizowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej w oparciu o plan
pracy świetlicy.
c) Sprawowanie stałej opieki nad członkami grupy wychowawczej, troska o ich zdrowie
i bezpieczeństwo.
d) Pełnienie dyżurów w jadalni szkolnej zgodnie z odrębnym harmonogramem.
e) Sprawowanie opieki nad dziećmi wyjeżdżającymi na basen w drodze do autobusu
i powrotnej.
f) Systematyczne utrzymywanie kontaktów z wychowawcami klas i rodzicami dzieci,
informowanie ich o wynikach i problemach zakresu wychowania, ich sukcesach oraz
zdolnościach i zainteresowaniach.
g) Codzienna troska o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu
w świetlicy.
h) Dbanie o ład i porządek w pomieszczeniu świetlicy.

i) Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji.
j) Podejmowanie działań zmierzających do rozwijania zainteresowań, upodobań i
zdolności dzieci.
k) Dbanie o powierzony sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne.
IV. WYCHOWANEK MA PRAWO DO:

1. Właściwie zorganizowanej opieki.
2. Życzliwego traktowania.
3. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań.
4. Opieki wychowawczej.
5. Poszanowania godności osobistej.
6. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.
7. Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu zadań i pokonywani
trudności w nauce.
8. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na
wyposażeniu świetlicy.
V. WYCHOWANEK JEST ZOBOWIĄZANY DO:
1. Przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.
2. Przestrzegania zasad współżycia w grupie.
3. Współpracy w procesie wychowania.
4. Pomagania słabszym.
5. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy.
6. Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.
7. Nienagannego i należytego zachowania się w czasie zajęć i po zajęciach w stosunku do
wychowawców i kolegów.

VI.

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY:

1. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać uczniowie klas I - III, których oboje rodzice
pracują i nie mogą zapewnić dziecku opieki a także:
a) uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii,

b) uczniowie oczekujący na lekcje rytmiki, kształcenia słuchu, gry na instrumencie lub koła
zainteresowań.

2.

Uczniowie przyjmowani są do świetlicy szkolnej na podstawie karty zapisu, która
dostępna jest u wychowawców świetlicy.

3. Uczniowie przebywają w świetlicy w czasie, który został uzgodniony z ich rodzicami.
4. Uczniowie odbierani są ze świetlicy osobiście przez rodziców lub przez osoby przez
nich upoważnione.
5. Uczniowie, którzy chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną
zgodę rodziców z datą i godziną zwolnienia.
6. Wychowawcy świetlicy nie zwalniają dzieci z zajęć na podstawie rozmowy
telefonicznej lub ustnego przekazu ucznia.
7. W sprawach nieunormowanych powyższym regulaminem wiążące decyzje podejmuje
dyrektor szkoły.

VII. WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1.

Nie wychodzimy ze świetlicy bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalamy się
od grupy w czasie zabaw na boisku szkolnym.

2.

Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, dziękuję, przepraszam, proszę,
do widzenia.

3.

Przestrzegamy zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się.

4.

Nie przeszkadzamy koleżankom , kolegom i wychowawcy podczas prowadzonych
zajęć i w czasie odrabiania prac domowych.

5.

W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie słuchamy,
nie przerywamy i nie oceniamy wypowiedzi koleżanek, kolegów, wychowawcy.

6.

Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier.

7.

Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.

8.

Spełniamy prośby i polecenia wychowawcy.

9.

Jesteśmy dla siebie mili i uprzejmi, od nas zależy , czy będziemy dobrze czuli się
w naszej świetlicy.

