REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ W RYŃSKU
8 września 2014r.

I. Postanowienia ogólne.
1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze
szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w szkolnym programie
profilaktyki oraz programie wychowawczym szkoły.
2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy opracowanego w oparciu o roczny plan
pracy szkoły.
II. Cele i zadania świetlicy szkolnej.
1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i
pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
a) zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,
b) pomoc w odrabianiu lekcji,
c) organizowanie gier i zabaw ruchowych,
d) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
e) współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły wynikających z
jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy,
f) pomoc w organizowaniu dojazdu uczniów do szkoły,
g) zapewnienie możliwości spożycia obiadu,
h) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
i) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.
III. Założenia organizacyjne.
1. Ze świetlicy korzystają wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum:
a) dojeżdżający do szkoły,
b) uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia,
c) inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
3. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25.
4. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.
5. Za rzeczy przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
6. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic (prawny opiekun).
IV. Reguły zachowania w świetlicy.
1. Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
2. Nie wychodzimy z sali bez pozwolenia nauczyciela, nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na
boisku szkolnym.
3. Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się.
4. Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas prowadzonych zajęć i w czasie odrabiania
prac domowych.

5. W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba uważnie słuchamy, nie przeszkadzamy i nie oceniamy
wypowiedzi koleżanek, kolegów i nauczycieli.
6. Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, gier, zabawek.
7. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.
8. Jesteśmy dla siebie mili i uprzejmi, od nas zależy, czy będziemy dobrze się czuli w naszej świetlicy.

