REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w ChSP i ChG im. Króla Dawida w Poznaniu
I. Cele i zadania świetlicy szkolnej.
1. Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanych zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
2. Założenia działalności świetlicy szkolnej:
1) właściwa organizacja wolnego czasu po lekcjach,
2) kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,
3) rozwijanie i kształtowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka.
4) utrwalenie wiadomości zdobytych w szkole – pomoc w odrabianiu lekcji,
5) organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki,
6) współpraca i współdziałanie ze szkołą i domem.
II. Założenia organizacyjne
1. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie z klas od I do VI Szkoły Podstawowej oraz
uczniowie Gimnazjum, którzy nie mają zapewnionej opieki w czasie wolnym od zajęć
lekcyjnych.
2. Warunkiem przyjęcia ucznia do świetlicy szkolnej jest złożenie przez rodzica (opiekuna
prawnego) karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 oraz akceptacja postanowień
niniejszego Regulaminu. Każdorazowa zmiana danych powinna być niezwłocznie zgłoszona
nauczycielowi świetlicy.
3. Świetlica szkolna jest czynna w godz. 12:50–17:00.
4. Uczniowie przyprowadzani są do świetlicy przez nauczycieli, którzy prowadzą z nimi lekcje
w danym dniu, a następnie zgłaszają się
u wychowawcy świetlicy.
5. Uczeń ma prawo do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych podczas trwania zajęć świetlicy
pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia swojego uczestnictwa nauczycielowi świetlicy.
6. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do odbioru dziecka nie później niż o godz.
17.00. Odbiór dziecka zgłasza się u nauczyciela świetlicy. W przypadku zdarzenia nagłego,
powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic powinien niezwłocznie zawiadomić
nauczyciela świetlicy. W przypadku odbioru dziecka ze świetlicy po godz. 17.00 rodzic ponosi
opłatę w wysokości 30 zł za każde rozpoczęte 30 minut.
7. Wszelkie upoważnienia – także jednorazowe – muszą mieć formę pisemną.
8. Za rzeczy przynoszone i pozostawione przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
9. W świetlicy zabrania się używania telefonów komórkowych. Telefony komórkowe
pozostawione w szkole podczas pierwszej lekcji uczniowie odbierają osobiście z dolnego
sekretariatu.
10. W świetlicy obowiązuje uczniów mundurek szkolny.
11. W przypadku konieczności nagłego skontaktowania się z rodzicem lub opiekunem prawnym
uczeń przez nauczyciela świetlicy może skorzystać z telefonu znajdującego się w dolnym
sekretariacie szkoły.

12. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na jego okresową i roczną ocenę z zachowania.
Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia
opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
III. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy
1. Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:
1) korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji,
2) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
3) korzystania z wyposażenia świetlicy,
2. Uczniowie korzystający ze świetlicy mają obowiązek:
1) uczęszczania na zajęcia dodatkowe w ustalonych godzinach,
2) nienagannego i należytego zachowywania się w czasie zajęć i po zajęciach,
3) dbania o czystość osobistą,
4) szanowania sprzętu świetlicy, dbania o czystość i estetykę pomieszczeń,
5) branie czynnego udziału w pracach na rzecz świetlicy,
6) nieopuszczanie sali świetlicy bez zezwolenia wychowawcy,
7)

stosować się do poleceń wychowawców świetlicy.

IV. Opuszczanie świetlicy przez uczniów
1.

Uczeń korzystający ze świetlicy i zapisany na zajęcia dodatkowe powinien każdorazowo
zgłosić nauczycielowi świetlicy swoje każdorazowe wyjście na zajęcia dodatkowe.

2. Uczeń może opuścić świetlicę tylko pod opieką rodziców (opiekunów prawnych) lub innych
osób na podstawie pisemnego upoważnienia.
3. Uczeń może samodzielnie opuścić szkołę tylko na podstawie pisemnej informacji od rodziców
(opiekunów prawnych).
V. Nagradzanie i upominanie uczniów.
1. Uczeń korzystający ze świetlicy może zostać nagrodzony przez nauczyciela świetlicy lub
Dyrektora Szkoły ustnie lub na piśmie, wyróżnić dyplomem , zielona kartką.
2. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze i nieprzestrzegający Regulaminu może:
– zostać ukarany upomnieniem indywidualnym, upomnieniem w obecności grupy
lub osób znaczących, wpisem do dziennika
– zostać okresowo zawieszony w uczęszczaniu do świetlicy
– zostać usunięty z listy uczestników świetlicy po uprzednim zawiadomieniu
rodziców (opiekunów prawnych).
Decyzję w tej sprawie podejmuje w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły kierownik
świetlicy.

