Regulamin Świetlicy
1. Świetlica szkolna pracuje do poniedziałku do piątku w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 – 8.00, 11.40 – 16.00
Wtorek:
7.30 – 8.45, 11.45 – 16.00
Środa:
7.30 – 8.45, 10.45 – 15.35
Czwartek:
7.30 – 8.00, 10.35 – 16.00
Piątek:
7.30 – 8.00, 11.45 – 16.00
2. Świetlica jest pozalekcyjną formą dydaktyczno – wychowawczą opiekuńczej działalności szkoły.
3. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie dzieciom właściwej
opieki, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,
oraz dbanie o właściwy rozwój dziecka.
4. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
 zapewnienie opieki przed i po zajęciach lekcyjnych,
 pomoc w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych i odrabianiu
zadań domowych,
 organizowanie gier i zadań ruchowych,
tworzenie warunków do rozwijania własnych zainteresowań i
uzdolnień,
 współpraca z wychowawcami w zakresie realizacji zadań
opiekuńczo-wychowawczych świetlicy,
5. Do świetlicy przyjmuje się wychowanków:
 na prośbę rodziców lub opiekunów,
 na wniosek dyrektora szkoły,
6. Na zajęcia w świetlicy uczęszczają uczniowie klas: 0, I – III, IV – VI
Szkoły Podstawowej w Ujeznej w miarę wolnych miejsc.
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 dbać o czystość osobista,
 oszczędnie gospodarować materiałami, szanować gry i
pomoce do zajęć,
 wychodzić z sali tylko za zgodą wychowawcy świetlicy,
 starannie odrabiać lekcje i uczyć się samodzielnie,
 pomagać sobie wzajemnie,
 problemy rozwiązywać wspólnie z nauczycielem świetlicy,
 przestrzegać zasad panujących na sali i na boisku,
 zachowywać ciszę w czasie przeznaczonym na odrabianie
zadań,
 ponosić odpowiedzialność materialną za umyślne zniszczenie
sprzętu, wyposażenia sali lub pomocy dydaktycznych,
Tygodniowy czas pracy wychowawcy świetlicy wynosi 27 godzin.
Jednostka zajęć w świetlicy wynosi 60 minut.
Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy ustala dyrektor szkoły.
Wychowawca świetlicy jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo
powierzonych mu uczniów od chwili rozpoczęcia zajęć w świetlicy
do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych, a także po lekcjach – do
chwili odebrania dziecka przez rodzica lub opiekuna.
Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić
dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w
świetlicy lub o powtarzających się nieobecnościach uczniów.
O nagannym zachowaniu uczniów podczas zajęć w świetlicy
wychowawca świetlicy powiadamia wychowawcę danego ucznia.

Opracowali:
Ryszard Wróbel

7. Uczniowie przebywający w świetlicy na zajęciach powinni:
 regularnie uczęszczać w zajęciach,
 szanować sprzęt, pomoce cudze i własne oraz dbać o
przybory szkolne,

Lucyna Tworek

