REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SPECJALNEGO
OŚRODKA SZKOLNO –WYCHOWAWCZEGO
W WYSZKOWIE
I. ZAGADNIENIA OGÓLNE
Świetlica jest miejscem pracy i odpoczynku uczniów naszej szkoły.

II. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej
wszechstronny rozwój osobowości.
Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:
1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach (7:15 – 16:30) przed lub po lekcjach.
2. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy
uczniom, mającym trudności w nauce.
3. Prowadzenie pracy wychowawczej, zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno –
moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).

4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego. Wyrobienie nawyku kulturalnej rozrywki,
sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, celem rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie dojeżdżający.
2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub
czekający na zajęcia lekcyjne.
3. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy w godzinach określonych grafikiem pracy świetlicy.
4. Tygodniowy czas pracy świetlicy wynosi 24 godziny
5. Jednostką zajęć w świetlicy jest 60 minut.
6. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor Szkoły.

IV. WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY
Uczniowie korzystający ze świetlicy maja prawo do:
1. Opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w świetlicy i poza jej
terenem.

2. Życzliwego i podmiotowego traktowania.
3. Korzystania z pomocy wychowawcy świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywania trudności w nauce.
4. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
5. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

Wychowanek świetlicy zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się.
2. Do innych uczestników zajęć należy odnosić się w sposób koleżeński i życzliwy, w razie potrzeby służyć im pomocą.
3. Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy.
4. Poszanowania sprzętu w świetlicy.
5. Po skończonych zajęciach lub zabawie zostawić po sobie porządek.

V. NAGRODY I KARY WOBEC WYCHOWANKÓW
1. Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę świetlicy.
2. Pochwałę ustną do rodziców lub wychowawcy klasy.
3. Nagrodę rzeczową.
4. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.

5. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
6. Nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły.
VI. PRACOWNICY ŚWIETLICY
1.Pracownikiem świetlicy jest nauczyciel wychowawca.

