REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej nr 2 w Myśliborzu
1. Ze świetlicy szkolnej korzystać mogą wszystkie dzieci dojeżdżające oraz uczniowie, którzy
ze względu na czas pracy rodziców (opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, muszą
dłużej przebywać w szkole, a także inni uczniowie za zgodą Dyrektora.
2. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców
(Karta uczestnika świetlicy).
3. Karty uczestnika są dostępne u nauczyciela świetlicy.
4. Czas pracy świetlicy dostosowuje się w miarę możliwości do potrzeb uczniów i rodziców.
5.Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu
nieobecności nauczyciela, dzieci które nie chodzą na lekcję religii lub nie korzystają z lekcji
pływania oraz innej przyczyny.
6. Świetlica realizuje zadania według własnego rocznego planu pracy i tygodniowego
rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.
7. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich
zgłoszenia się do świetlicy do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od chwili
zakończenia zajęć lekcyjnych do momentu odwozów lub odebrania przez rodziców.
8.Uczniowie zapisani do świetlicy powinni niezwłocznie dostosować się do:
* punktualnego przebywania w świetlicy,
* czynnego uczestnictwa w zajęciach,
* wykonywania poleceń nauczyciela,
* przestrzegania ciszy i kulturalnego zachowania się,
* poszanowania mienia społecznego,
* kulturalnego odnoszenia się do siebie i nauczycieli,
* przestrzegania regulaminu świetlicy.

9. Dzieci muszą być odbierane ze świetlicy przez osoby dorosłe.
10. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie, że
rodzice wyrażają zgodę i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
11. Po godzinach pracy nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają
dzieciom opieki i nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
12. Niezgłoszenie się do świetlicy (ucieczka) będzie traktowana jako nieobecność dziecka, za
które odpowiada rodzic.
13. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty, przyniesione
zabawki oraz za zaginione telefony i inne urządzenia.
14. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać wyposażenie
świetlicy.
15. Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia, których dokonało ich
dziecko.
16. W świetlicy szkolnej prowadzony jest dziennik, w którym notowane są nieobecności
uczniów.
17. Nauczyciel- wychowawca ma prawo do oceniania uczniów, udzielania kar i pochwał.
18. Uczeń korzystający ze świetlicy oraz jego rodzic mają obowiązek zapoznania się z
niniejszym regulaminem i podpisania go.
Cele i zadania świetlicy:
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły oraz w czasie pobytu w
szkole,
- doskonalenie umiejętności czytania, pisania, liczenia,
- doskonalenie umiejętności i sprawności manualnych dzieci poprzez zajęcia
plastyczno- techniczne,
- doskonalenie sprawności fizycznej poprzez zajęcia ruchowe i ruchowo- muzyczne,
- tworzenie systemu wartości i wzorców osobowych,
-inspirowanie do twórczego i samodzielnego odkrywania własnych możliwości,

- kultywowanie tradycji narodowych i szkolnych,
rozwijanie postawy wzajemnego szacunku i partnerstwa miedzy nauczycielami i
uczniami,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za postępowanie swoje i innych,
- nauka twórczego komunikowania się z otoczeniem i konstruktywnego rozwiązywania
problemów,
- nauka postawy tolerancji i wrażliwości,
- zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia,
- zachęcanie do zapobiegania przejawom agresji,
- integracja dzieci z różnych grup wychowawczych i różnych środowisk
- rozbudzanie wrażliwości estetycznej,
- prezentacja aktywnych form spędzania czasu wolnego,
- wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków i odpowiedniego zachowania w
stołówce,
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie przewozów szkolnych i na terenie
szkoły,
- dbanie o wystrój świetlicy szkolnej,
- poszanowanie mienia społecznego.

