Regulamin świetlicy
§1
1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności
Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Orlu
2. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom
opieki wychowawczej,
odpowiednich warunków do nauki własnej rekreacji oraz pomocy w nauce.
3. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
o zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych,
o organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
o organizowanie gier i zabaw ruchowych,
o organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
o współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami oraz rodzicami uczniów
korzystających ze świetlicy,
o kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
§2
1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci klas I-III
2. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci obojga rodziców pracujących
(zaświadczenie o zatrudnieniu).
3. W uzasadnionych przypadkach za zgodą dyrektora do świetlicy mogą być przyjęci
uczniowie klas IV-VI.
4. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii.
5. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie
na postawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
6. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do korzystania ze świetlicy podejmuje komisja
w składzie: dyrektor szkoły, pedagog szkolny, nauczyciel świetlicy.
7. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Statut Szkoły
i Regulamin Świetlicy.
§3
1. Tygodniowy czas pracy świetlicy wynosi 50 godzin.
2. Świetlica jest czynna w godzinach od 700 do 1700. Czas i godziny pracy dostosowane
są do potrzeb wychowanków i rodziców.
3. Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustala wicedyrektor szkoły.
4. Jednostką zajęć w świetlicy jest 60 minut.
5. Zajęcia są dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci.

§4
1. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy opiekuńczo –wychowawczy
świetlicy, który zatwierdza dyrektor szkoły.
2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny z planami pracy Szkoły.
§5
1. Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć.
2. Zasady wypełniania dziennika regulują odrębne przepisy.
§6
1. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą
wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe
wykorzystanie i zabezpieczenie.
2. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą
zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony
sprzęt.
§7
1. Na wychowawcy świetlicy ciąży obowiązek zapoznawania uczniów zapisywanych
do świetlicy i ich rodziców z niniejszym regulaminem.

REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY
Świetlica jest czynna od godz. 7:00 do godz. 17:00.
W świetlicy obowiązuje zmienne obuwie.
Idziemy do świetlicy przed lekcjami lub zaraz po lekcjach.
Estetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.
Tornistry ustawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.
Lubimy porządek i czystość wokół siebie.
Informujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.
Chętnie dbamy o porządek w sali.
Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.
Jesteśmy kulturalni.
Aktywnie pomagamy młodszym koleżankom i kolegom.
Każdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na
powietrzu.

Dbamy o piękny język polski.
Obuwie i okrycia wierzchnie zostawiamy w szatni.
Musimy przestrzegać regulaminu świetlicy, aby wszystkim,
z niej korzystają było dobrze.

którzy

