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Obcych - Modern Academy

Regulamin świetlicy jest dokumentem wewnętrznym, wprowadzonym w życie na
mocy §14 pkt.11 Statutu Szkoły.
I. CELE I ZAŁOŻ
1. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.
2. Świetlica jest miejscem pracy i odpoczynku uczniów.
3. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej
opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z
ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:
1) organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.;
2) prowadzenie

pracy

wychowawczej

zmierzającej

do

kształtowania

u

wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie
się w szkole i w środowisku lokalnym);
3) wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego,
wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu;
4) prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem
szkolnym celem rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych;
II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, dostosowanych
wielkością do optymalnego osiągania celów, określonych w części I.
2. Praca w grupach wychowawczych prowadzona jest przez wychowawców
świetlicy przy aktywnym wsparciu nauczycieli.
3. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie, w tym również uczniowie
skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub oczekujący na
zajęcia lekcyjne oraz uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych.
4. Uczniowie mogą przebywać w świetlicy w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych w
godzinach pracy szkoły.
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1. Wychowankowie powinni:
1) regularnie uczestniczyć w zajęciach wtedy, gdy wynikają one z planu zajęć.;
2) zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym;
3) ponosić

powanie;

4) dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia;
5) szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne (rodzice ucznia, który dokonał celowego
zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową
odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt);
2. Uczniowie mają prawo wyboru zajęć zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami.
3. Uczniowie mają prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania oraz do
swobody kulturalnego wyrażania myśli i przekonań.
4. Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą wychowawcy świetlicy.
5. Na terenie świetlicy mają prawo przebywać uczniowie oraz pracownicy szkoły.
Pozostałe osoby, w tym rodzice uczniów, mają prawo wstępu na teren świetlicy
po uzyskaniu zgody wychowawcy świetlicy.
6. Wszystkie osoby przebywające w świetlicy dbają o czystość, porządek, oraz
bezpieczeństwo swoje i osób tam przebywających. Dbają o estetyczny wygląd
pomieszczenia i zachowują się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia
społecznego.

I
1. Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy lub klasy.
2. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy lub klasy.
3. Nagana udzielona przez wychowawcę klasy lub Dyrektora Szkoły.
4. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na:
-

podwyższenie oceny z zachowania na semestr lub koniec roku szkolnego,

-

obniżenie oceny z zachowania na semestr lub koniec roku szkolnego.

