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Regulamin Zaczarowanej Świetlicy
I.

Informacje ogólne.

1. Świetlica opiekuńczo – wychowawcza „zaczarowana świetlica” przy Szkole
Podstawowej nr 11 w Gliwicach organizuje zajęcia uczniom w godzinach
popołudniowych.
2. Kwalifikowanie wychowanków świetlicy odbywa się na podstawie rozmów z dyrekcją,
pedagogiem i nauczycielami. O zakwalifikowanie ucznia do zajęć wnioskują rodzice,
opiekunowie prawni. Pedagog opisując sytuację dziecka kwalifikuje je do
uczestnictwa w zajęciach. Rodzice otrzymują wszystkie potrzebne informacje
dotyczące pracy świetlicy opiekuńczo – wychowawczej i podpisują zgodę
uczestnictwa dziecka w zajęciach.
3. Zaczarowana świetlica funkcjonuje w godzinach popołudniowych. Godziny i dni
spotkań są ujęte w harmonogramie na dany rok szkolny.
II.

Cele i zadania świetlicy:
• Wielostronna działalność opiekuńczo – wychowawcza i profilaktyczna
wspierająca wszechstronny rozwój dzieci i zmierzająca do ukształtowania ich
osobowości zgodnie z systemem wartości, norm i zasad społeczno –
moralnych
• Stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
• Pomoc w odrabianiu lekcji
• Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
• Kompensowanie zaniedbań środowiskowych
• Integracja grupy rówieśniczej
• Zaspokojenie potrzeb środowiska w zakresie zorganizowanej opieki dla dzieci
• Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich
twórczego wykorzystywania
• Propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych nawyków
zdrowotnych
• Profilaktyka antyalkoholowa, antynikotynowa, przeciwdziałanie problemów z
narkomanią i używaniu dopalaczy
• Wpajanie szacunku dla tradycji, historii narodowej oraz symboli narodowych
oraz właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach
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III.

Organizacja pracy świetlicy
1. Świetlica organizuje zajęcia plastyczne, kreatywne, prozdrowotne i profilaktyczne,
sportowe i komputerowe.
2. Świetlica działa według ustalonego harmonogramu.
3. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do świetlicy lub odmowie podejmuje kierownik
świetlicy w porozumieniu z dyrekcją i pedagogiem. Kierownik ma również prawo do
skreślenia ucznia, który nie uczęszcza regularnie na zajęcia.
4. Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie karty zgłoszenia dziecka
do świetlicy wypełnionej przez rodziców (opiekunów prawnych) i pedagoga.
5. Dzieci powinny być odbierane punktualnie przez rodziców (prawnych opiekunów) lub
osoby upoważnione przez nich.
6. Wychowawca zezwala na samodzielny powrót dziecka do domu, pod warunkiem
otrzymania pisemnej dyspozycji rodzica (opiekuna prawnego).
7. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na niej przedmioty.

IV.

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do Zaczarowanej Świetlicy

Wychowanek ma prawo do:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Życzliwego traktowania.
Poszanowania godności osobistej.
Uczęszczania w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców.
Zgłaszania własnych propozycji zabaw.
Korzystania z wyposażenia świetlicy.
Pomocy w różnych aspektach życia.
Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

Wychowanej obowiązany jest do:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Przestrzegania regulaminu i kodeksu świetlicy.
Przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i świetlicy.
Kulturalnego zachowania wobec wychowawców, innych pracowników szkoły i kolegów.
Aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
Regularnego uczestnictwa w zajęciach.
Dbania o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy.
Dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.
Stosowania się do poleceń wychowawców.
Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.
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Nagrody przyznawane wychowankom:
1. Udział w wycieczkach organizowanych w ramach Zaczarownaej Świetlicy.
2. Pochwała wychowawców
3. Dyplom

Sankcje stosowane w przypadku łamania regulaminu:
1.
2.
3.
4.

V.

Otrzymanie upomnienia słownego od wychowawcy.
Zawieszenie możliwości uczestnictwa w wyjazdach Zaczarowanej Świetlicy.
Zawieszenie możliwości uczestnictwa w zajęciach świetlicowych.
W przypadku braku zainteresowania udziałem w zajęciach (mała frekwencja)
kierownik świetlicy ma prawo skreślić ucznia z listy Zaczarowanej Świetlicy.
Współpraca z rodzicami
Rodzice wychowanków zostaną objęci pomocą doradczą prowadzoną przez
wychowawców poszczególnych klas w ramach spotkań z rodzicami. Rodzice
współpracują z wychowawcami, mają wgląd do wytworów pracy dziecka. Rodzice
mogą zostać włączeni w realizację działań świetlicowych.

VI.

Wyżywienie
Wyżywienie zostanie zorganizowane w miarę możliwości finansowych świetlicy.
Planowany jest jednak jeden posiłek dziennie. Przewiduje się również okazyjnie
samodzielne wykonywanie posiłków przez dzieci. W takich sytuacjach środki na
żywienie zostaną przeznaczone na konkretne produkty żywieniowe.
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