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CELE I ZADANIA ŚWIETLICY
1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
wychowawczej
umożliwiającej
wszechstronny
rozwój
osobowości
wychowanków.
2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
 zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej w godzinach
przed i po lekcjach oraz w innych zaistniałych sytuacjach;
 organizowanie zajęć w grupach, tworzenie warunków do nauki własnej;
 zapewnienie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce;
 rozwijanie zainteresowań i zdolności poprzez organizowanie zajęć
artystycznych, czytelniczych, teatralnych, ruchowych, dydaktycznych;
 kształtowanie postaw prospołecznych, prozdrowotnych oraz nawyków
kulturalnego zachowania się;
 kształtowanie nawyków kultury życia codziennego i troski o własne
zdrowie;
 współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy
szkolnej, a także z pedagogiem szkolnym.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Świetlica szkolna zapewnia dzieciom opiekę od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7.00 do 17.00. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do
punktualnego odbioru dziecka. W przypadku nagłego zdarzenia, powodującego
opóźnienie odbioru dziecka, rodzice/prawni opiekunowie powinni o nim
niezwłocznie powiadomić nauczyciela świetlicy.

2. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci, których rodzice/ prawni
opiekunowie pracują zawodowo. Rodzice/ prawni opiekunowie by zapisać
dziecko do świetlicy zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu
oraz wypełnioną kartę zgłoszenia (karta dostępna w sekretariacie, w sali świetlicy
oraz na stronie szkoły).
3. Dziecko ze świetlicy może być odebrane tylko przez rodziców/ prawnych
opiekunów lub osoby przez nich upoważnione w formie pisemnego
oświadczenia zgłoszonego u nauczyciela świetlicy.
4. Odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel-wychowawca świetlicy od
momentu wejścia dziecka do świetlicy do momentu odbioru dziecka przez
rodzica/ prawnego opiekuna lub osobę upoważnioną. Nauczyciele-wychowawcy
świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zostało zgłoszone
do świetlicy szkolnej.
5. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone
przez dzieci zarówno za ich uszkodzenia jak i zagubienia.
6. Uczniowie mogą skorzystać z telefonów komórkowych tylko w nagłych
przypadkach za zgodą nauczyciela.
7. Z racji na obowiązujący w kraju stan epidemiczny i związane z nim szczególne
zasady reżimu sanitarnego dzieci zobowiązane są korzystać z własnych
przyborów szkolnych i plastycznych. Klocki i zabawki, w które wyposażona jest
świetlica będą dezynfekowane po każdym dniu pracy świetlicy. Za rzeczy
świetlicowe zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic/ opiekun prawny.
8. Dzieci nie mogą dzielić się ani wymieniać przyborami szkolnymi. Nie mogą też
częstować się jedzeniem ani piciem.
9. Przy wejściu do sali świetlicy, w dobrze widocznym miejscu znajduje się płyn
do dezynfekcji. Dzieci zobowiązane będą do zdezynfekowania rąk zarówno przy
wejściu jak i przy wyjściu z sali. Sala świetlicy będzie systematycznie wietrzona.
10. Nad pracą świetlicy nadzór pedagogiczny sprawuje dyrektor szkoły.
Nauczyciele-wychowawcy świetlicy podlegają dyrektorowi szkoły.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA KORZYSTAJĄCEGO ZE ŚWIETLICY
SZKOLNEJ
Uczeń ma prawo do:






właściwie zorganizowanej opieki podczas pobytu w świetlicy,
uczestniczenia we wszystkich organizowanych zajęciach i zabawach,
rozwijania swoich zainteresowań i zamiłowań,
uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
życzliwego traktowania z poszanowaniem godności osobistej, swobody
wyrażania myśli i przekonań,
 korzystania z wyposażenia świetlicy, gier, zabawek, sprzętu przy zachowaniu
obowiązującego reżimu sanitarnego.

Uczeń ma obowiązek:
 przestrzegania regulaminu świetlicy,
 informowania każdorazowo wychowawców świetlicy zarówno o przyjściu jak
i wyjściu ze świetlicy,
 stosowania się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych
pracowników szkoły,
 przestrzegania zasad współżycia w grupie i kulturalnego zachowania ,
 dbania o ład i porządek, poszanowania mienia szkoły,
 informowania wychowawców świetlicy o wszelkich wypadkach oraz złym
samopoczuciu,
 respektowania zasad reżimu sanitarnego.

