
1

RREEGGUULLAAMMIINN
ŚŚWWIIEETTLLIICCYY  SSZZKKOOLLNNEEJJ

działającej przy
Szkole Podstawowej Nr 6

im. Jana Pawła II
w Sanoku

§ 1
1. Świetlica jest miejscem pracy i odpoczynku uczniów naszej szkoły.

§ 2

1. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy muszą przebywać w szkole ze
względu na czas pracy swoich rodziców lub dojazd do szkoły oraz inni uczniowie na
pisemną prośbę rodziców za zgodą wychowawcy świetlicy lub dyrektora szkoły.

2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z
powodu nieobecności nauczycieli.

§ 3

1. Korzystanie ze świetlicy szkolnej jest nieodpłatne.

§ 4

1. Do świetlicy przyjmuje się uczniów:

• na prośbę rodziców lub opiekunów prawnych,
• na wniosek wychowawcy klasy.

§ 5

1. Świetlica służy realizacji funkcji dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej, tj:

 wdrażania dziecka do samodzielnej pracy umysłowej,
 rozbudzania zainteresowań ucznia,
 poznania sytuacji domowej i przyczyn niepowodzeń w nauce poprzez kontakt

z wychowawcami i rodzicami oraz obserwację ucznia.

§ 6

1. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.

2. Lokal świetlicy znajduje się w sali nr 36, gdzie odbywają się zajęcia
     dydaktyczno – wychowawcze.
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3. Pracownicy:

 opiekę nad dziećmi przebywającymi w świetlicy sprawuje wychowawca
świetlicy, nauczyciel z odpowiednimi klasyfikacjami / pedagogika
opiekuńczo – wychowawcza /.

4. Czas pracy świetlicy:

 poniedziałek, wtorek – od 10.00 do 15.30
 środa – piątek            – od 10.30 do 15.30
 według potrzeb w dni wolne od nauki

         5. Działalność świetlicy oparta jest na rocznym planie pracy.

§ 7

1. Zadania i obowiązki nauczyciela wychowawcy.

 kwalifikowanie uczniów do świetlicy,
 sporządzenie planu pracy,
 prowadzenie dziennika zajęć,
 odpowiedzialność za powierzony sprzęt,
 współpraca z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
 udzielnie pomocy w nauce uczniom słabszym,
 dbałość o estetykę świetlicy,
 odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili zgłoszenia się

dzieci do świetlicy do chwili wyjścia ze szkoły.

§ 8

1. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy:

 korzystanie z pomocy nauczyciela świetlicy w odrabianiu lekcji i
pokonywaniu trudności w nauce,

 rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień,
 korzystanie z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego

będącego na wyposażeniu świetlicy.

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

• regularnego i obowiązkowego uczestniczenia na zajęciach w określonych
przez rodziców godzinach,

• obowiązkowego usprawiedliwienia swojej nieobecności w świetlicy,
• nienagannego i należytego zachowania się w czasie zajęć i po zajęciach

w stosunku do wychowawców i kolegów,
• dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy,
• poszanowanie sprzętu świetlicy, dbania o czystość i estetykę

pomieszczeń,
• wypożyczania gier i zwracanie ich w należytym stanie.
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§ 9

1. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły
o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy lub powtarzających
się nieobecnościach uczniów.


