REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY BIAŁA NIŻNA
1. Świetlica szkolna jest placówką wychowania pozalekcyjnego przeznaczoną dla uczniów dojeżdżających i oczekujących na zajęcia, uczniów rodziców pracujących oraz uczniów, którzy po skończonych
lekcjach czekają na dodatkowe koła zainteresowań.
2. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej nad uczniami zapisanymi na
świetlicę.
3. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne.
4. Zapisy do świetlicy odbywają się na podstawie karty zgłoszenia dziecka.
5. Cele i zadania świetlicy:
I. CELE I ZADANIA GŁÓWNE:
a) Zaspokojenie potrzeb środowiska w zakresie zorganizowanej opieki dla dzieci.
b) Przygotowanie dziecka do samodzielności.
c) Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego
wykorzystywania.
d) Propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych.
e) Wpajanie szacunku dla tradycji, historii narodowej oraz symboli narodowych.
f) Uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach.
g) Właściwe i bezpieczne korzystanie z dóbr przyrody.
II. CELE I ZADANIA SZCZEGÓŁOWE
a) Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.
b) Kształtowanie właściwej postawy etyczno-moralnej, wyrabianie osobowościowych cech charakteru takich jak: pracowitość, uczciwość, zdyscyplinowanie.
c) Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej.
d) Organizowanie zespołowej nauki.
e) Utrwalanie wiadomości szkolnych.
f) Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
g) Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych dzieci.
h) Przygotowanie do właściwego spędzania czasu wolnego.
i) Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu.
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j) Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, szkole i w swoim środowisku.
k) Dbałość o dobre imię i honor szkoły.
l) Budzenie szacunku dla tradycji i symboli narodowych.
m) Budzenie szacunku dla dobra wspólnego, poszanowanie cudzej własności i pracy.
n) Kształcenie umiejętności właściwego i bezpiecznego korzystania z dóbr przyrody, wyrabianie
odpowiedzialności za jej stan.
6. Organizacja pracy świetlicy:
a) Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno- wychowawczych szkoły;
b) Dni i godziny pracy dostosowuje się do potrzeb uczniów;
c) Zajęcia w świetlicy szkolnej trwają w poniedziałki od 7.30 do 9.30. oraz od 10.30. do 14.15.,
we wtorki, środy, czwartki od 7.30. do 14.15. oraz w piątki od 7.30 do 9.30. i 11.15. do 14.15.
7. Prawa uczestnika świetlicy:
a) Wybór zajęć zgodnie z zainteresowaniami
b) Korzystanie z pomocy wychowawcy podczas odrabiania zadań domowych.
c) Decydowanie o wystroju sali
d) Swobodne wypowiadanie myśli i przekonań.
e) Opieka wychowawcza, życzliwe i podmiotowe traktowanie.
8. Obowiązki uczestnika świetlicy:
a)

Systematyczny udział w zajęciach

b) Przestrzeganie regulaminu świetlicy
c)

Dbałość o porządek i wystrój sali

d) Poszanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy
e)

Kulturalne zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych

9. Dokumentację świetlicy stanowią:
a) Roczny Plan Pracy Świetlicy Szkolnej
b) Dzienniki zajęć
c) Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy.
10. Regulamin Świetlicy Szkolnej do wglądu u dyrektora szkoły oraz w świetlicy szkolnej.
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