
 Szkoła Podstawowa im. kpt. Floriana Laskowskiego w Grucie 

Załącznik nr 14

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRUCIE

                                      

1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1) Świetlica szkolna czynna jest codziennie, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt, od godz.7.15 do godz.15.45.

2) Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne,  określa dyrektor

szkoły.

3) Dni  i  godziny  pracy  świetlicy  szkolnej  są  dostosowane  do  potrzeb  środowiska,  przyjazdów

 i odjazdów autobusów.

4) Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.

5) Opieką  zostają  objęci  również  uczniowie  skierowani  do  świetlicy  przez  dyrekcję  szkoły

 z powodu nieobecności nauczyciela,  dzieci   nieuczęszczające na lekcję religii  oraz zwolnione z lekcji

wychowania fizycznego.

6) Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców

lub prawnych opiekunów dziecka na kwestionariuszu zgłoszenia dziecka do świetlicy.

7) Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków finansowych szkoły.

8) W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

9) Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu układanego przez wychowawców na dany rok

szkolny.

10) Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.

11) Wychowawcy świetlicy odpowiadają wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do

świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.

2. ZADANIA NAUCZYCIELI – WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY

1) Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.

2) Przeprowadzanie codziennych zajęć tematycznych.

3) Organizowanie gier i zabaw ruchowych.

4) Organizowanie wycieczek i spacerów.

5) Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

6) Kształtowanie nawyków higieny i czystości.

7) Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.

8) Współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogami szkolnymi

3. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW PRZEBYWAJĄCYCH W ŚWIETLICY

1)Wychowanek ma prawo do:

- właściwie zorganizowanej opieki

- życzliwego traktowania
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- wyrażania swoich myśli i przekonań

- opieki wychowawczej

- poszanowania godności osobistej

- ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

2) Wychowanek jest zobowiązany do:

- przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy

- przestrzegania zasad współpracy w grupie

- współpracy w procesie wychowania

- pomagania słabszym

- dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy, bezpieczeństwo swoje i innych uczniów

- ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.

4. KARY I NAGRODY WOBEC WYCHOWANKÓW

1) Nagrody:

Każdy uczestnik zajęć w świetlicy może otrzymać nagrodę ( za udział w konkursach i dobre zachowanie)  

w postaci:

- pochwały ustnej

- punktów dodatnich zgodnie z regulaminem zasad oceniania zachowania

- dyplomu

- nagrody rzeczowej.

2) Kary:

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy

 przewidziane są następujące kary:

- upomnienie ustne

- ostrzeżenie w obecności grupy

- wnioskowanie o obniżenie oceny z zachowania

- punkty ujemne zgodne z regulaminem zasad oceniania zachowania

Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy, będą obciążeni częściową odpłatnością

za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

5. ZASADY FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ

1)Przy  świetlicy  działa  stołówka  wraz  z  kuchnią  wydającą  ciepłe  posiłki  w  trakcie  przerw  

o godzinie 10.55 i 11.55. W czasie wydawania posiłków w świetlicy mogą przebywać wyłącznie uczniowie

zapisani na obiady lub Ci ,  którzy za obiad zapłacili.  Uczniowie spożywają posiłek w ciszy,  porządkują

miejsca i odnoszą naczynia do okienka kuchni.

6. ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI DOJEŻDŻAJĄCYMI DO SZKOŁY

1) Na przyjazd dzieci do szkoły oczekuje wychowawca świetlicy w świetlicy szkolnej.

2) Po  zakończeniu  lekcji  uczniowie  objęci  odwozem  odprowadzani  są  przez  wychowawcę  świetlicy  do

miejsca przyjazdu autobusu.

3) Wychowawca  świetlicy  sprawuje  opiekę  nad  uczniami  do  momentu  przyjazdu  autobusu

 i wejścia wszystkich uczniów do pojazdu.
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4) Od momentu wejścia uczniów do autokaru opiekę nad uczniami przejmuje opiekun odwozu.

5) Odwozy uczniów do domu po zakończonych lekcjach odbywają się w następujących godzinach: 13.45,

14.40 oraz 15.30.

7. REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW W AUTOBUSIE

1) Przewożeni autobusem uczniowie do i ze szkoły podporządkowani są osobie sprawującej opiekę

wychowawczą w zakresie bezpieczeństwa przewozu osób.

2) Uczniowie  wsiadają  i  wysiadają  z  autobusu  przednimi  drzwiami,  zgodnie  

z harmonogramem dowozów (wyznaczony czas odjazdu wynikający z planu).

3) Zabrania się wzajemnego przepychania podczas wchodzenia i wychodzenia z autobusu.

4) W  autobusie  uczniowie  zachowują  się  kulturalnie,  odnoszą  się  z  szacunkiem  do  kolegów

 i koleżanek, obsługi autobusu.

5) W czasie jazdy autobusem – nie zanieczyszczają odpadkami jego wnętrza, nie brudzą siedzeń,

nie niszczą wyposażenia pojazdu.

6) Uczeń, który celowo zniszczy wyposażenie autobusu, jest zobowiązany do usunięcia szkody (po

uprzedzeniu, zawiadomieniu rodziców -art. 427 Kodeksu cywilnego).

7) Podczas jazdy autobusem wszyscy przewożeni uczniowie zajmują miejsca siedzące i nie wstają 

z nich przed zatrzymaniem autobusu.

8) Podczas jazdy autobusem uczniowie zachowują ciszę i spokój, nie rozpraszają uwagi kierującego

pojazdem.

9) W  przypadku  niepodporządkowania  się  wyżej  wymienionemu  regulaminowi  osoba

 sprawująca opiekę wychowawczą powiadamia dyrektora szkoły, wychowawcę ucznia oraz jego

rodziców.
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