REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
I Cele i zadania świetlicy szkolnej.
1.Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwój
zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
2. Zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:
 Zapewnienie uczniom opieki w godzinach przed lekcjami lub po lekcjach.
 Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i
udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków
właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu
i środowisku lokalnym).
 Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie
nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem
szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
II Założenia organizacyjne.
1. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie PSP Nr 30, których obydwoje rodzice pracują lub
jedno z rodziców samodzielnie wychowuje dziecko.
2. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 7.00-9.00 oraz 11.30-16.30
3. Jednostka zajęć w świetlicy wynosi 60 minut.
4. Tygodniowy czas pracy nauczyciela świetlicy wynosi 26 godzin.
III Warunki korzystania ze świetlicy.
Wychowankowie powinni:
1. Zachowywać kulturę osobistą wobec osób znajdujących się w sali.
2. Przestrzegać przyjętych zasad pracy grupowej.
3. Szanować prawa indywidualne innych osób.
4. Nie dokuczać i nie przeszkadzać innym osobom.
5. Dbać o czystość i estetyczny wygląd sali.
6. Szanować sprzęt i wyposażenie pomieszczenia.
7. Korzystać z dostępnego sprzętu za zgodą i pod nadzorem wychowawcy.
8. Zachować ciszę podczas odrabiania lekcji i zajęć zorganizowanych.
9. Przestrzegać zasady bezpieczeństwa w czasie pobytu w świetlicy.
10.Wykonywać polecenia nauczyciela świetlicy.
IV Nagrody i kary wobec wychowanków.
1.KARY:
Przewiduje się następujące kary za nieprzestrzeganie regulaminowych obowiązków:
 Upomnienie ustne.
 Otrzymanie uwagi w e –dzienniku.

 Powiadomienie wychowawcy, dyrektora szkoły.
 W razie zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu, gier, pomocy do zajęć uczeń:
- naprawia szkodę,
- wymienia uszkodzoną rzecz na nową,
- uzgadnia z wychowawcą inną formę rekompensaty.
2.NAGRODY:
Za wyróżniającą postawę klubowicza przewidziana jest nagroda:
 Pochwała ustna na forum klubu/klasy/szkoły przez wychowawcę klubu/wychowawcę
klasy/ dyrektora szkoły.
 Pozytywna uwaga w e – dzienniku.
 Dyplom, nagroda na koniec roku szkolnego.

