REGULAMIN ŚWIETLICY
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3
W ROGOWIE OPOLSKIM

Postanowienia ogólne
1. Świetlica działa na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim.
2. Świetlica zapewnia opiekę dzieciom, których rodzice (prawni opiekunowie) złożyli
deklarację uczestnictwa dzieci w świetlicy.
Cele i zadania świetlicy
Świetlica szkolna:
Zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dzieciom.
Tworzy warunki do nauki własnej i zapewnia pomoc w nauce.
Rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
Uczestniczy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
Kształtuje nawyki kultury życia codziennego.
Kształtuje nawyki higieny osobistej.
Uczy samodzielności i samorządności.
Współpracuje z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, rodzicami (prawnymi
opiekunami).
9. Organizuje gry i zabawy w pomieszczeniach i na powietrzu.
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Organizacja pracy świetlicy
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Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.
Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 minut.
Liczba wychowanków w grupie wynosi do 26 osób.
Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole;
w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych system pracy świetlicy ustala dyrektor
szkoły.
Świetlica jest czynna w godzinach: 1240 - 1500 (do czasu przyjazdu ostatniego
gimbusa).
Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu świetlicy, dziennego
rozkładu zajęć oraz potrzeb uczestników świetlicy.
Uczniowie PSP w Dąbrówce Górnej dojeżdżający szkolnym autobusem mają
obowiązek uczestniczenia w zajęciach świetlicy po zakończeniu zajęć do czasu
odjazdu autobusu szkolnego.
Jeżeli nie będzie możliwości utworzenia grupy wychowawczej (minimum 3 osoby),
świetlica automatycznie nie jest czynna o danej godzinie. Nie dotyczy to uczniów
dojeżdżających.

9. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w karcie zgłoszenia.
10. Wychowawcy świetlicy informują wychowawców klas o zachowaniu i postawie
dziecka podczas zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu
oceny zachowania.
Pracownicy świetlicy
1. Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są nauczyciele – wychowawcy świetlicy.
2. Nauczyciel – wychowawca świetlicy:
a. organizuje pracę opiekuńczo – wychowawczą w swojej grupie w oparciu
o plan pracy,
b. sprawuje opiekę nad wychowankami,
c. dba o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicy,
d. dba o zdrowie i higienę podopiecznych,
e. systematycznie utrzymuje kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem
szkolnymi rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci,
f. przygotowuje się do zajęć zgodnie z planem pracy i potrzebami dzieci,
g. prowadzi dokumentację (dzienniki zajęć świetlicowych).
Dokumentacja świetlicy
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Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej.
Dzienniki zajęć.
Karty zgłoszeń uczestników do świetlicy.
Sprawozdania z pracy świetlicy dwa razy w roku na posiedzeniach Rady
Pedagogicznej.

Ogólne zasady kwalifikowania dzieci do świetlicy
1. Do świetlicy przyjmuje się wychowanków na pisemną prośbę rodziców (prawnych
opiekunów) – Karta zgłoszenia dzieci do świetlicy.
2. Karta zgłoszenia zawiera następujące dane:
a. dane personalne,
b. określenie czasu przebywania dziecka w świetlicy,
c. deklarację związaną z samodzielnym powrotem dziecka do domu we
wskazanych przez rodziców (opiekunów prawnych) godzinach lub odbiór
dziecka przez wskazane osoby,
d. dane personalne oraz numery telefonów kontaktowych rodziców (prawnych
opiekunów).
Prawa i obowiązki uczniów uczęszczających do świetlicy
1. Wychowanek świetlicy ma prawo do:
a. właściwie zorganizowanych zajęć,
b. życzliwego traktowania,
c. swobodnego wyrażania myśli i przekonań,
d. opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć,
e. poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną
i psychiczną.

2. Wychowanek jest zobowiązany do:
a. przestrzegania regulaminu świetlicy,
b. przestrzegania zasad współżycia w grupie,
c. pomagania słabszym,
d. dbałości o ład i porządek,
e. poszanowania pomocy dydaktycznych, zabawek, wyposażenia znajdujących
się w świetlicy,
f. kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłków w świetlicy,
g. przestrzegania zasad kultury zdrowotnej i higieny osobistej.

