REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W GRUDZIĄDZU

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej
umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:
1. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie
indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej
postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
3. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków
kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
4. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem
rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
5. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
6. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

DOKUMENTACJA
1. Plany pracy opiekuńczo – wychowawczej nauczycieli świetlicy.
2. Dziennik zajęć (jeden na grupę).
3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.
4. Ramowy rozkład dnia.

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY
1.

Zadania nauczycieli – wychowawców świetlicy szkolnej:
a)

zapewniają uczniom przebywającym w świetlicy i w czasie wydawania obiadów bezpieczne
warunki spędzania czasu wolnego,

b) opracowują i realizują plan pracy świetlicy w grupach wychowawczych,
c)

zapewniają uczniom pozostającym w świetlicy niezbędne warunki do pracy własnej oraz udzielają
pomocy w tym zakresie,

d) prowadzą opiekę doraźną dla uczniów,
e)

wzbudzają i kształtują różnorodne zainteresowania i zdolności uczniów w kołach zainteresowań
prowadzonych w zależności od potrzeb, zainteresowań uczniów i możliwości kadrowych,

f)

prowadzą w ramach swoich godzin zajęcia opiekuńcze przydzielone przez dyrektora,

g)

organizują dożywianie uczniów,

h) współpracują z rodzicami uczniów, wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym,
i)

wzmagają opiekę nad dziećmi specjalnej troski oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,

j)

prowadzą dokumentację pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Do świetlicy przyjmuje się:
a)

uczniów klas I – III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących,

b) pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia świetlicowe mają uczniowie klas I,
c)

w razie potrzeby ze świetlicy mogą także korzystać uczniowie klas IV – VI dojeżdżający do szkoły
lub potrzebujący opieki ze względu na czas pracy rodziców,

d) świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii i w-f, oraz innych
planowych zajęć edukacyjnych,
e)

opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły, z
powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne.

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców
(opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.
3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od godz. 6.45 do 16.00
4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo – wychowawczej
świetlicy.
5. Opieka świetlicowa odbywa się w grupach o maksymalnej liczebności - 25 uczniów.
6. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu
świetlicy.

Regulamin przyjęto 29 sierpnia 2014 r.

