REGULAMIN ŚWIETLICY SP 52 W GDAŃSKU

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE:
1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 17.00.
2. Przeznaczona jest dla uczniów kl. 0 - III, których rodzice (opiekunowie)
pracują zawodowo. W wyjątkowych sytuacjach do świetlicy mogą
uczęszczać uczniowie kl. IV, po pozytywnym rozpatrzeniu przez komisję
podania kierowanego do dyrektora szkoły.
3. Rodzice (opiekunowie), którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do
świetlicy, zobowiązani są do złożenia karty zgłoszenia z dokładnymi
informacjami o zatrudnieniu (potwierdzonym pieczątką zakładu pracy),
miejscu zamieszkania dziecka i telefonami kontaktowymi.
Dziecko może być zapisane do świetlicy również w trakcie trwania roku
szkolnego - jeśli jest taka potrzeba.
4. Dzieci uczęszczające do świetlicy mogą być z niej odbierane przez
rodziców (opiekunów), bądź osoby upoważnione przez nich na piśmie.
Jeśli dziecko ma opuszczać świetlicę samodzielnie lub będzie odbierane
przez osoby niepełnoletnie, rodzice zobowiązani są do napisania
pisemnego oświadczenia, iż wyrażają na to zgodę i biorą pełną
odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu.
5. Zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców pobierana jest
dobrowolna opłata za świetlicę. Pieniądze przeznaczone są na potrzeby
świetlicy.
6. W

pracy

z

dziećmi

wychowawcy

świetlicy

współpracują

z

wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, terapeutą oraz logopedą.
7. Zachowanie dziecka uczęszczającego do świetlicy ma wpływ na jego
ocenę z zachowania.
8. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka
ze świetlicy – do godz. 17.00.

II. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY
1. Zapewnienie dzieciom opieki przed i po zajęciach dydaktycznych.
2. Rozwijanie zdolności i zainteresowań poprzez odpowiedni dobór form i
tematów zajęć.
3. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
praca z uczniem z trudnościami w nauce.
4. Organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu
mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
5. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, w szkole
i swoim środowisku.
6. Rozwijanie u wychowanków społecznej aktywności i samodzielności
oraz poczucia estetyki i wrażliwości na piękno.
7. Kształtowanie właściwej postawy moralnej, wyrabianie pożądanych cech
charakteru.
8. Wyrabianie właściwych nawyków prozdrowotnych, przestrzeganie zasad
higieny.
9. Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie.
10. Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych.
11. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, udział w życiu kulturalnym
świetlicy.
12. Kształtowanie postaw proekologicznych.
13. Wdrażanie do przestrzegania norm i zasad wynikających z regulaminu
świetlicy.
14. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym,
terapeutą i logopedą.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY

UCZEŃ MA PRAWO DO:
 zabawy i odpoczynku;
 uczestnictwa w zajęciach organizowanych w świetlicy, zabawach,
konkursach;
 rozwijania swoich zainteresowań;
 odrabiania prac domowych i pomocy w przypadku trudności w nauce;
 uzyskania pomocy w rozwiązywaniu konfliktów koleżeńskich;
 korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, gier,
zabawek i innego sprzętu;
UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

 stosować się do poleceń wychowawców świetlicy;
 aktywnie uczestniczyć w organizowanych zajęciach, zabawach;
 dbać o porządek, sprzątać po sobie gry, zabawki i sprzęt świetlicowy;
 bawić się w ciszy i zachowywać się kulturalnie;
 każdorazowo informować wychowawców o swoim przyjściu i wyjściu ze
świetlicy;

 ekwipunek pozostawiać w wyznaczonym miejscu;
W ŚWIETLICY OBOWIĄZUJE ZAKAZ !!!
! BICIA
! KRZYKU
! UŻYWANIA WULGARNYCH SŁÓW

