Załącznik nr 8
Regulamin świetlicy
w Gimnazjum w Zbąszyniu

I. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY
Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom opieki
wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwijanie zainteresowania i uzdolnień uczniom oraz stworzenie odpowiednich
warunków do nauki własnej pomocy w nauce.
II. Zadania swoje świetlica szkolna realizuje poprzez:
 Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach.
 Pomoc w organizowaniu dojazdów uczniów do szkoły.
 Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u
uczniów właściwej postawy społeczno - moralnej.
 Upowszechnianie zasad kultury osobistej .
 Współdziałanie z dyrekcją gimnazjum, nauczycielami i wychowawcami.
 organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
przyzwyczajenie do samodzielnej pracy umysłowej,
 rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień i organizowanie zajęć w
tym zakresie,
 organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach świetlicy, innych pomieszczeniach szkolnych i na
powietrzu,
 stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

 upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
 rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,
 wdrażanie do poprawności i czystości języka ojczystego,
 propagowanie czytelnictwa prasy i książek.
II. Założenia organizacyjne:
1. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie klas I - III gimnazjum, którzy ze względu na dojazd do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole.
2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora gimnazjum z powodu nieobecności nauczyciela.
Zapis "świetlica" dla klasy na zastępstwach traktowany jest jak każde inne zastępstwo i obowiązuje każdego ucznia z klasy.
3. Świetlica czynna jest codziennie od godz. 7:00 do 15:00, czyli do odjazdu
ostatniego autobusu.
4. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów dojeżdżających od chwili zgłoszenia się do szkoły ( przyjścia do świetlicy), do
chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych ( przyjścia do świetlicy) do chwili przekazania uczniów opiekunowi
uczniów w autobusie.
5. Świetlica dysponuje jedną salą, która służy do prowadzenia zajęć opiekuńczo
– wychowawczych.
6. O wszystkich problemach zaistniałych podczas zajęć świetlicy szkolnej lub
powtarzających się nieobecnościach uczniów, wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić wychowawcę i dyrekcję szkoły.
II. Warunki korzystania ze świetlicy szkolnej:
1. Przed i po lekcjach na świetlicy mogą przebywać tylko uczniowie dojeżdżający lub uczniowie oczekujący na lekcje za zgodą i wiedzą wychowawcy świetli-

cy ( na podstawie listy uczniów od wychowawcy klasy z zaznaczeniem miejsca
zamieszkania) .
2. Uczniom nie wolno przebywać na świetlicy bez zgody nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.
3. Uczniowie wychodzący do biblioteki szkolnej zwalniają się u wychowawcy
świetlicy (po ustaleniu takiej możliwości z nauczycielem biblioteki przez wychowawcę świetlicy).
Wychowawca świetlicy sprawdza telefonicznie obecność ucznia w bibliotece.
Nauczyciel bibliotekarz potwierdza telefonicznie jego obecność oraz wyjście z
biblioteki.
4. Każdego ucznia podczas pobytu w świetlicy obowiązują przepisy regulaminu
porządkowego szkoły.
5. Obecność na zajęciach w świetlicy jest sprawdzana jak na każdej lekcji. Nieobecność na zajęciach w świetlicy ma wpływ na frekwencję ucznia.
6. Wychowawca świetlicy zwalnia ucznia dojeżdżającego z pobytu w świetlicy
na pisemną prośbę rodziców.
7. Samowolne opuszczenie świetlicy ( wyjście do toalety, sklepiku, przebywanie
na korytarzu i w szatni szkolnej ) traktowane będzie jak ucieczka z lekcji .
8. Zachowanie na świetlicy ma wpływ na ocenę zachowanie ucznia.
Uczeń przebywający w świetlicy jest zobowiązany:


wypełniać polecenia nauczyciela,



dostosować pracę własną do tematyki odbywających się zajęć,



do kulturalnego zachowania się,



stwarzać warunki i tworzyć atmosferę dobrego koleżeństwa,



dbać o czystość i estetykę pomieszczenia oraz pomagać w jej utrzymaniu,



szanować powierzony sprzęt i materiały wyposażenia świetlicy,

III. Nagrody i kary wobec wychowanków

1. Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy (wpis do zeszytu spraw wychowawczych).
2. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy (wpis do zeszytu spraw wychowawczych).
3. Wyróżnienie przez dyrektora szkoły.
4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.

