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Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Bychawie
I Cele i zadania świetlicy
1. Zapewnienie dzieciom opieki przed lekcjami i po lekcjach, poprzez naukę i zabawę w bezpiecznych
i przyjaznych warunkach.
2. Organizowanie zajęd w grupach, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do
samodzielnej pracy.
3. Aktywne organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe.
4. Rozwijanie zainteresowao i uzdolnieo uczniów.
5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego spędzania i organizowania sobie czasu wolnego.
6.iiWspółpraca z rodzicami, wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, celem
rozwiązywania trudności wychowawczych.

II Założenia organizacyjne
1. Świetlica szkolna jest czynna od 700-1600.
2. Opieką świetlicową objęci są wszyscy uczniowie dojeżdżający oraz zapisani do świetlicy przez
rodziców lub prawnych opiekunów.
3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest wypełnienie karty zgłoszenia do świetlicy przez
rodziców lub prawnych opiekunów.
4. Odpowiedzialnośd nauczyciela-wychowawcy za dziecko rozpoczyna się z chwilą przybycia ucznia
do świetlicy. W razie nie stawienia się dziecka do świetlicy wychowawcy nie ponoszą prawnej
odpowiedzialności za dziecko.
5. W celu zwolnienia dziecka z zajęd świetlicowych wymagana jest pisemna zgoda
rodziców/prawnych opiekunów, która musi byd dostarczona przed opuszczeniem szkoły do
wychowawcy świetlicy. W przypadku braku zwolnienia szkoła nie ponosi odpowiedzialności za
wcześniejsze wyjście dziecka ze szkoły.
6. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców/prawnych opiekunów i mogą
samodzielnie wracad do domu, muszą swoje wyjście zgłosid wychowawcy świetlicy.

7. Odpowiedzialnośd prawną za dziecko w drodze do szkoły i ze szkoły oraz w drodze z przystanku
autobusowego i na przystanek w miejscu zamieszkania ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.
8. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na jego śródroczną i roczną ocenę zachowania.

III Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy
1.Każdy uczeo korzystający ze świetlicy ma prawo:
a. Przebywad w niej (szczególnie uczniowie dojeżdżający) w godzinach oczekiwania przed i po
zajęciach szkolnych.
b. Korzystad z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności
w nauce.
c. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i zabawek.
2. Każdy uczeo zobowiązany jest do:
a. – dbania o bezpieczeostwo własne i innych,
b. – informowania każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze
świetlicy,
c. – nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec wychowawców świetlicy i innych
uczniów,
d. – zachowania się w taki sposób, by nie przeszkadzad innym w zabawie i nauce,
e. – słuchania wychowawców świetlicy i wykonywania ich poleceo,
f. – dbania o czystośd osobistą i estetyczny wygląd świetlicy,
g. – sprzątania po zakooczonej zabawie,
h. – poszanowania wyposażenia świetlicy.

IV Zabrania się:
1.Samowolnego opuszczania świetlicy.

