REGULAMIN ŚWIETLICY
NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Im. Orła Białego

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Celem świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki wychowawczej umożliwiający
wszechstronny rozwój osobowości a w szczególności:
1. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej zwłaszcza przy odrabianiu prac
domowych oraz udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności
w opanowaniu danej partii materiału
2. Prowadzenie pracy wychowawczej , zmierzającej do kształtowania właściwej
postawy społeczno – moralnej
3. Wdrażanie uczniów do konstruktywnego organizowania sobie czasu wolnego,
wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym
powietrzu
4. Ujawnianie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów
5. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie pobytu w świetlicy
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§2
Do świetlicy przyjmuje się wszystkich zadeklarowanych uczniów szkoły
Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego
zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka
Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 07:00 – 19:00 za
wyjątkiem dni wyznaczonych przez szkołę, gdy godziny otwarcia świetlicy są
skrócone.
Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego harmonogramu
pracy
opiekuńczo – wychowawczej świetlicy oraz szkoły.
Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania
regulaminu świetlicy oraz szkoły

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
§3
1. W godzinach porannych do świetlicy uczeń zostaje zaprowadzony przez
rodzica (opiekuna) lub nauczyciela dyżurującego . Rodzic po odprowadzenia
dziecka do świetlicy opuszcza teren szkoły.
2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym,
nawet krótkotrwałym oddaleniu się
3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP
oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy
4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy, rodzice
(opiekunowie) ponoszą koszty naprawy
5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych
6. Za zaginione rzeczy przyniesione z domu, świetlica nie ponosi
odpowiedzialności
7. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia samodzielnego powrotu
do domu przez dziecko.
8. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich
opiekunowie, których dane są wpisane do karty zgłoszenia dziecka
do świetlicy i podpisane przez rodziców (opiekunów)
9. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę
po uprzednim telefonicznym poinformowaniu pracowników szkoły. Warunkiem
jest pisemne upoważnienie rodziców (opiekunów) z podaniem dokładnych
danych osoby odbierającej, zgodnych z danymi w dowodzie osobistym.
Upoważnienie takie wymaga własnoręcznego podpisu rodzica (opiekuna)
10. Rodzice zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze
dziecka ze świetlicy
11. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez
osoby niepełnoletnie
12. W pracy z dziećmi, nauczyciel świetlicy współpracuje z wychowawcami klas
13. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania uwzględnia opinię
wychowawcy świetlicy
14. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu
lub na świeżym powietrzu poza terenem szkoły
15. Wychowawca świetlicy ma obowiązek poinformowania dyrektora szkoły
o problemach zaistniałych podczas zajęć w świetlicy szkolnej
16. Obowiązkiem rodziców (opiekunów) jest przestrzeganie godzin pracy
świetlicy i punktualnego odbierania dzieci najpóźniej o godz. 19:00

17. Wychowawca świetlicy ma prawo poinformować odpowiednie służby jeśli
dziecko zostanie w świetlicy po godzinie 19:00.

PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY
§4
Uczeń ma prawo do:
a. Respektowania swoich praw i obowiązków
b. Uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach
i imprezach okolicznościowych
c. Rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności
d. Rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień
e. Życzliwego traktowania
f. Swobody w wyrażaniu myśli i przekonań
g. Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce
h. Korzystania z wyposażenia świetlicy
OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY
§5
Uczeń ma obowiązek:
a. Dbać o ład i porządek
b. Stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych
pracowników szkoły
c. Informować każdorazowo o swoim wyjściu i przyjściu do świetlicy
d. Bezzwłocznie zgłaszać wychowawcy świetlicy wszelkie wypadki oraz złe
samopoczucie
e. Aktywnie uczestniczyć w zajęciach
f. Zachowywać się kulturalnie w świetlicy.
g. Szanować przekonania, poglądy i uczucia religijne wszystkich osób
przebywających na terenie szkoły

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6
Regulamin został uchwalony 01 września 2017 r. przez Radę Pedagogiczną

