Regulamin świetlicy
SP Nr 12 w Piotrkowie Tryb.
W szkole zorganizowana jest świetlica, jako pozalekcyjna forma
wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły dla uczniów, którym rodzice nie
mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
I.

Cele i zadania świetlicy.
1.
2.
3.
4.

II.

Zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej.
Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce .
Eliminowanie zaburzeń zachowania w zakresie podstawowym.
Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Organizacja pracy w świetlicy.
1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.
2. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej dostosowana jest do
możliwości psychofizycznych dzieci.
3. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi do 25
uczniów.
4. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze w szkole.
5. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy
opiekuńczo-wychowawczego oraz dziennego rozkładu zajęć.
6. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:
 Samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy
 Odbierania dziecka przez inne osoby niż rodzic/prawny
opiekun
7. Po zakończeniu zajęć świetlicowych określonych w planie
świetlicy, rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane
dziecko.

III.

Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy.

Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo
wychowanków od chwili pojawienia się ich w świetlicy do chwili
rozpoczęcia zajęć lekcyjnych, bądź odebrania przez osoby do tego
upoważnione.
1. Sprawowanie opieki nad podopiecznymi świetlicy.
2. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.

3. Przeprowadzenie codziennych zajęć obowiązkowych
tematycznych.
4. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
6. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.
7. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
8. Współpraca z rodzicami i wychowawcami.
IV.

Wychowankowie świetlicy.
1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności
uczniowie klas I-III w tym
w szczególności dzieci rodziców pracujących.
2. W uzasadnionych przypadkach ze świetlicy mogą korzystać także
uczniowie z klas IV-tych.
3. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje
komisja powołana przez dyrektora szkoły .
4. W skład komisji wchodzą :
- dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba
- kierownik świetlicy
- nauczyciele-wychowawcy świetlicy .
5. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się
na podstawie pisemnego
zgłoszenia rodziców/opiekunów/ dziecka do 3 września.

V.

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej.
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
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Wychowanek jest zobowiązany do;
Przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy
Przestrzegania zasad współżycia w grupie
Współpracy w procesie wychowania
Pomagania słabszym
Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy
Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie

VI.

Pracownicy świetlicy
Pracownikami świetlicy są:
- kierownik
- nauczyciele –wychowawcy

VII. Dokumentacja świetlicy
W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
1.
2.
3.
4.

Dziennik zajęć /jeden na grupę/
Roczny plan pracy dydaktyczno –opiekuńczy
Kronika świetlicy
Karty zgłoszeniowe

