1.

Świetlica

szkolna

jest

pozalekcyjną

formą

opiekuńczo-wychowawczą

przeznaczoną dla uczniów naszej szkoły.
2. Świetlica szkolna prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktycznowychowawczych szkoły.
3. Do zadań świetlicy należy:
- organizowanie czasu przed i po zajęciach lekcyjnych,
- organizowanie pomocy w nauce,
- organizowanie gier i zabaw ruchowych,
- rozwijanie zainteresowań,
- kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie i higienę,
- rozwijanie samodzielności,
- współdziałanie z rodzicami i nauczycielami szkoły.
4. Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki dzieciom w czasie
wolnym od zajęć dydaktycznych w bezpiecznym i przyjaznym miejscu.
5. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:45 – 17:00.
6. Do świetlicy szkolnej

mogą uczęszczać dzieci z grup przedszkolnych oraz

uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, których

oboje rodziców pozostaje

w stosunku zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin pracy, w sytuacji
niepełnych rodzin oczywiście brany pod uwagę jest jeden rodzic/opiekun
prawny.
7. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy i liczy 25 uczniów.

8. Przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się corocznie na
podstawie

wypełnionej

przez

rodziców/opiekunów

prawnych

KART

ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ do 1 września danego
roku szkolnego! Uczniowie nie posiadający ważnej Karty Zgłoszenia Dziecka do
Świetlicy Szkolnej nie będą przyjmowani do świetlicy.
9. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia na zajęcia w świetlicy podejmuje zespół
w składzie: wicedyrektor Szkoły Podstawowej i 2 nauczycieli świetlicy szkolnej.
10. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Statut Szkoły,
procedury oraz regulamin świetlicy.
11. Uczniowie z zajęć w świetlicy szkolnej mogą być odbierani tylko i wyłącznie
przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby przez nich wskazane upoważnione, ujęte w Karcie Zgłoszenia. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy
szkolnej zobowiązana jest powiadomić o tym nauczyciela, który ma prawo ją
wylegitymować.
12. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy
uczestników świetlicy.
13. Nauczyciel świetlicy ma prawo do fotografowania imprez świetlicowych w celu
dokumentacji i umieszczania informacji na stronie internetowej oraz Facebooku.
14. Korzystanie ze świetlicy szkolnej jest bezpłatne. Jednakże pobierana jest
jednorazowa opłata na wyprawkę ucznia (w wysokości 20zł) oraz dobrowolna opłata
w wysokości 6 zł miesięcznie (30 zł za półrocze szkolne), z przeznaczeniem na zakup
zabawek, gier, sprzętu sportowego, artykułów higienicznych i spożywczych
potrzebnych do zajęć, nagród i upominków okolicznościowych.
15. W świetlicy zatrudnia się pracowników pedagogicznych - nauczycieli
wychowawców świetlicy, którzy są członkami Rady Pedagogicznej.
16. W pracy z dziećmi nauczyciel świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym
oraz wychowawcami klas.

