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REGLUAMIN ŚWIETLICY
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu
1. Zajęcia w świetlicy szkolnej prowadzone na podstawie opracowanego na każdy rok
szkolny planu zajęć.
2. W świetlicy szkolnej prowadzony jest dziennik, w którym notowane są nieobecności
uczniów.
3. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I -III , w
tym w szczególności dzieci rodziców pracujących.
4. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonywane jest na podstawie
pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka, w której informują o korzystaniu
ze świetlicy
5. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej
zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków
do nauki własnej i wypoczynku.
6. Do zadań świetlicy należy:
o organizowanie pomocy w nauce, przyzwyczajenia do samodzielnej pracy
umysłowej,
o organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form wypoczynku w
pomieszczeniach i na świeżym powietrzu,
o ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień - organizowanie
zajęć w tym zakresie,
o upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i
czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
o rozwijanie samodzielności i samorządności.
7. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z ustalonym programem zajęć na dany rok szkolny
oraz programem wychowawczym szkoły.
8. Uczniowie mogą być zwalniani z zajęć świetlicowych tylko w formie pisemnej przez
rodziców. Decyzję o zwolnieniu podejmuje opiekun świetlicy.
9. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów
przebywających w świetlicy.
10. Wychowawca świetlicy ma obowiązek powiadomić wychowawcę klasy o problemach
zaistniałych z uczniami podczas zajęć w szkolnej świetlicy lub o powtarzających się
nieobecnościach uczniów.
11. Uczestnicy zajęć świetlicy powinni przestrzegać następujących zasad:
o wychodzenie ze świetlicy odbywa się wyłącznie po uprzednim powiadomieniu
opiekuna
o konieczne jest stosowanie się do poleceń wychowawców i przestrzeganie
ramowego rozkładu dnia,
12. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest przestrzeganie regulaminu, między
innymi nie przeszkadzanie innym oraz wspólna troska o porządek i estetyczny wygląd
pomieszczeń świetlicy i znajdujący się w niej sprzęt i pomoce naukowe.
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