REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie

1. ŚWIETLICA SZKOLNA JEST CZYNNA
od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU
w godz.:
DLA KLAS I – III od

6.45 – 17.15

DLA ODDZIAŁÓW „O” - od 6.45 – 7.45 i 13.15 – 17.15
2. Świetlica szkolna podzielona jest na świetlicę klas I, II i III. Zajęcia dla
tych grup odbywają się w odrębnych salach.
3.

Do

świetlicy

I-III

przyjmowane

są

wyłącznie

dzieci

rodziców

pracujących, którzy przedstawili zaświadczenia z zakładu pracy oraz złożyli
wypełnioną deklarację wraz z “wyprawką".
4. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy w
celu zapisu.
5. Uczeń może wyjść z sali tylko po uzyskaniu na to zgody nauczyciela.
6. Dzieci mają obowiązek

szanować i dbać o wyposażenie

W przypadku

przez

zniszczenia

dziecko

mienia

świetlicy,

świetlicy.
rodzice

(opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.
7. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3
tabletów itp. przedmiotów przyniesionych z domu. Mogą korzystać jedynie
w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody nauczyciela.
8. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki
przyniesione z domu, świetlica nie ponosi odpowiedzialności. Zakazuje się
także dzieciom wymiany i sprzedaży zabawek pomiędzy sobą na terenie
świetlicy.

9. Z tablicy suchościeralnej i sprzętu RTV korzysta wyłącznie nauczyciel,
gry planszowe także wydawane są za zgodą nauczyciela.
10. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub osoby
upoważnione

pisemnie

przez

prawnych

opiekunów.

Rodzic

nie

ma

możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do
domu. Samodzielne wyjście ze świetlicy jest możliwe wyłącznie w oparciu
o pisemną zgodę rodzica z jego podpisem.
11. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej mogą być
odbierane przez rodzeństwo, które ukończyło 10 lat. Pisemną zgodę
rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z niepełnoletnim rodzeństwem,
należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.
12. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy
uczestników

świetlicy.

Wniosek

o

usunięcie

dziecka

ze

świetlicy

przedstawia wychowawca świetlicy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
Rada podejmuje stosowną uchwałę.
13. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem
szkolnym oraz wychowawcami klas.
14. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku
szkolnego konsultuje się z wychowawcami świetlicy.
15. Każde nieodpowiednie zachowanie ucznia jest zgłaszane na bieżąco
rodzicom lub opiekunom.
16. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na
boisku szkolnym.
17. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać
dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.
18.

Wychowawca

świetlicy

ma

obowiązek

niezwłocznie

powiadomić

dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej
świetlicy .
19. Odrabianie lekcji jest bardzo ważnym elementem pobytu dziecka w
świetlicy. Rodzice lub opiekunowie mają prawo poinformować o tym

wychowawcę lub odnotować ten fakt na Karcie zgłoszenia dziecka do
świetlicy.
20. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie
godzin pracy świetlicy i punktualny odbiór dzieci po skończonych zajęciach.

21. Rodzice mają obowiązek nieprzyprowadzania na świetlicę dzieci
chorych, o złym samopoczuciu.
22.

W

czasie

pobytu

w

świetlicy

dzieci

mają

zapewnioną

opiekę

nauczycieli, uczestniczą zgodnie z planem pracy i wspólnie ustalonym
rozkładem dnia w ciekawych formach zajęć świetlicowych.
23. W przypadku nie zgłoszenia się ucznia do świetlicy, nauczyciel nie
ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.
24. Na wszystkie zajęcia pozalekcyjne organizowane na terenie szkoły
dzieci odbierane i odprowadzane są przez prowadzących zajęcia.
25. W godzinach od 8.00- 11.30 w salach 110-111 odbywają się zajęcia
edukacyjne.
26. W momencie zapisu dziecka do świetlicy, rodzice zapoznają się i
akceptują Wewnętrzny Regulamin Świetlicy.

OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY

1. Po

wejściu

do sali odkładamy tornistry w wyznaczonym miejscu

i zgłaszamy swoją obecność wychowawcy.
2. W

świetlicy

chodzimy w zmienionym

obuwiu

– sala świetlicowa

jest naszym drugim domem.
3. Nie opuszczamy sali bez wiedzy i zgody wychowawcy.
4. Uczeń współpracuje z wychowawcą świetlicy.
5. Dbamy o kulturę osobistą. W stosunku do siebie i osób dorosłych jesteśmy
koleżeńscy,

uczynni,

mili,

używamy

zwrotów

grzecznościowych

i „czarodziejskich słów”: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry,
do widzenia.
6. Dbamy o kulturę języka. Nie używamy wulgarnych słów i przekleństw.
7. Zachowujemy się spokojnie – nie biegamy po sali, nie potrącamy się, nie
krzyczymy.
8. Posiłki spożywamy siedząc przy wyznaczonym stoliku.
9. Z każdym problemem i w każdej sytuacji zwracamy się śmiało o pomoc do
nauczyciela.
10.O świetlicę i zabawki dbamy jak o swoje własne: wykorzystujemy zabawki
zgodnie z ich przeznaczeniem. Szanujemy zabawki, gry i elementy
wyposażenia świetlicy.
11. Nie zabieramy rzeczy nienależących do nas.
12. Dbamy o czystość i porządek sali świetlicowej - sprzątamy po sobie.
13. Uczeń tworzy współpracujący ze sobą zespół. Dba o dobro innych uczniów
oraz świetlicy i szkoły.
14.W

czasie

zabaw

na

boisku

uczeń

przestrzega

wszystkich

zasad

bezpieczeństwa.
15. Uczeń przestrzega zasad higieny osobistej.

PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY
Uczeń ma prawo do:
1. Respektowania swoich praw i obowiązków.
2. Uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach
i imprezach.
3. Rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności.
4. Zgłaszania własnych inicjatyw kulturalnych.
5. Rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.
6. Równego traktowania przez wszystkich: wychowawców i zespół koleżeński.

WYPRAWKA KAŻDEGO DZIECKA ZAPISANEGO DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

papier ksero:
1 dziecko=1 ryza;
kolorowy blok techniczny 1
szt.
plastelina 1 szt
farby plakatowe 1 szt
klej biurowy lub vikol 1 szt
chusteczki higieniczne wyciągane lub ręcznik papierowy 1 szt
ORAZ 1 pozycja DO WYBORU:
tektura falista, filc, koraliki, styropianowe kule, jaja stożki.
Prosimy o zapakowanie wyprawki w reklamówkę z czytelnym opisem:

imię i nazwisko dziecka, klasa.

DYREKCJA SZKOŁY
ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY ŚWIETLICY

