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Biskupice, 27.11.2013

C

ele i zadania:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom
zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny
rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe
świetlicy szkolnej:
Zapewnienie dzieciom opieki przed lekcjami i po lekcjach, poprzez naukę i
zabawę w bezpiecznych i przyjaznych warunkach.
Organizowanie zajęć w grupach, tworzenie warunków do nauki własnej
wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.
Aktywne organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe w
pomieszczeniach i na boisku szkolnym i placu zabaw.
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie
różnego typu zajęć.
Wdrażanie uczniów do pożytecznego spędzania i organizowania sobie
czasu wolnego.
Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas a także
pedagogiem szkolnym, celem rozwiązywania napotkanych trudności
wychowawczych.

U

czniowie przebywający w świetlicy szkolnej mają prawo do:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Właściwie zorganizowanej opieki,
Życzliwego traktowania,
Opieki wychowawczej,
Poszanowania godności osobistej,
Ciszy, spokoju i wypoczynku,
Uzyskania pomocy w odrabianiu lekcji i trudności w nauce,
Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, zabawek, sprzętu
audiowizualnego,
8. Zgłaszania pomysłów zajęć i ich tematów.

U

czniowie przebywający w świetlicy szkolnej mają obowiązek:
1. Dbania o ład i porządek,
2. Zostawiania tornistrów w wyznaczonym miejscu w świetlicy,
3. Stosowania się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych
pracowników szkoły,
4. Informowania każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim
przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
5. Aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
6. Zachowywać się kulturalnie w świetlicy szkolnej.

N

agrody:
1. Pochwała przez wychowawcę świetlicy postaw, zachowań i pracy
ucznia wobec wszystkich dzieci.
2. Pochwała przekazana opiekunom, rodzicom, wychowawcy klasy.
3. Drobny upominek rzeczowy, dyplom i/lub nagroda na zakończenie
roku szkolnego.

K

ary:

1. Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę świetlicy w obecności
wszystkich uczniów świetlicy.
2. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu (w kontakcie
bezpośrednim lub telefonicznie)
3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.
5. Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

Z

asady współpracy z rodzicami:

1. Bezpośredni, codzienny kontakt i rozmowy z rodzicami podczas odbierania
dzieci ze szkoły.
2. Rozmowy telefoniczne.
3. Rozmowy podczas zebrań z rodzicami oraz uroczystości szkolnych.

D

okumentacja świetlicy:

1. Karty zgłoszeń uczniów do świetlicy szkolnej z aktualnymi danymi
dziecka.
2. Regulamin Świetlicy Szkolnej.
3. Regulamin Dowożenia Uczniów.
4. Roczny Plan Pracy świetlicy oraz dzienniki zajęć.

