Załącznik nr 5 Statutu

REGULAMIN ŚWIETLICY
1. Założenia ogólne.
1. Świetlica Szkolna prowadzi działalnośd opiekuoczą i wychowawczą, zgodną ze
Statutem Szkoły i Programem Wychowawczo- profilaktycznym
2. Świetlica jest przeznaczona dla uczniów Szkoły Podstawowej Towarzystwa
Salezjaoskiego w Bydgoszczy.
3. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas od „O” do VI. Zapisy dokonuje się
w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.
4. Zajęcia odbywają się w grupach wychowawczych, w 6 osobnych salach; dla klas
„O”, I, II i III – w budynku przy ul. Salezjaoskiej oraz dla klas IV-VI w budynku przy
ul. Pod Reglami 1.
5. Zajęcia prowadzone są zgodnie z planem zajęd edukacyjnych i trwają:
- w świetlicy dla klas „O” – III od poniedziałku do piątku – od godz. 6.00 – 7.45 oraz
od godz. 12.35 –17.00
- w świetlicy dla klas IV-VI –od poniedziałku do piątku od godz. 13.30 – 17.00.
W wyjątkowych wypadkach uczniowie klas IV-VI mogą korzystad ze świetlicy
porannej w Szkole przy ul. Salezjaoskiej 1 i za zgodą pisemną rodziców(prawnych
opiekunów), sami przechodzą do Szkoły na ul. Pod Reglami 1
6. Zadaniem wychowawców prowadzących zajęcia jest:
- zapewnienie opieki nad wychowankami
- rozwijanie zainteresowao i uzdolnieo uczniów
- organizowanie pomocy w nauce
- stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze
- kształtowanie nawyków kultury życia codziennego
- organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach oraz na powietrzu
7. W czasie zajęd indywidualnych i kółek zainteresowao opiekę nad dziedmi
zapisanymi do świetlicy sprawują nauczyciele prowadzący w/w zajęcia.
8. Obowiązkiem nauczycieli kooczących lekcje lub zajęcia indywidualne klas O-III jest
przyprowadzenie dzieci do świetlicy. Uczniowie klas IV-VI zgłaszają się do świetlicy
sami po zakooczonych lekcjach.
9. Wychowawcy świetlicy odpowiadają wyłącznie za bezpieczeostwo dzieci, które
zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej po lekcjach.
10. Dzieci winne byd odbierane przez rodziców lub opiekunów najpóźniej do godz.
17.00. Na zabranie innego dziecka niż swoje – należy wychowawcy świetlicy
przedstawid pisemną zgodę.
11. Dziecko może samodzielnie wrócid do domu wyłącznie po okazaniu wychowawcy
świetlicy pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
12. W sytuacjach wyjątkowych wychowawcy świetlic pełnią zastępstwa za
nieobecnych nauczycieli.
13. Wychowawcy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione przez dzieci w świetlicy po
zakooczeniu zajęd świetlicowych.
14. Rodzic musi osobiście zgłosid wychowawcy świetlicy przybycie dziecka do
świetlicy porannej i jego odbiór.
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II. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do Świetlicy Szkolnej
Uczeo ma prawo do:
1.
2.
3.
4.

Właściwie zorganizowanej opieki.
Udziału w zajęciach poszerzających jego zainteresowania.
Pomocy w odrabianiu lekcji.
Poszanowania godności osobistej.

Uczeo jest zobowiązany do:
1.
2.
3.
4.

Przestrzegania Regulaminu świetlicy
Przestrzegania zasad współżycia w grupie.
Kulturalnego zachowania się w trakcie zajęd świetlicowych.
Dbałości o porządek, poszanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy.

Dzieci, które sprawiają kłopoty wychowawcze, czyli:
1. Świadomie i celowo niszczą mienie świetlicy.
2. Nie reagują na uwagi wychowawców.
3. Nie chcą brad udziału w zajęciach tematycznych.
4. Przeszkadzają w prowadzeniu zajęd.
5. Arogancko zachowują się wobec rówieśników i nauczycieli.
6. Swoim zachowaniem zagrażają bezpieczeostwu innym dzieciom i mimo
zastosowania wszystkich działao wychowawczych na terenie Szkoły m.in.
rozmowy z wychowawcą klasy, pedagogiem, rodzicami oraz Dyrektorem – nie
zmieniają swojej postawy i zachowania, będą skreślone z listy uczestników
świetlicy.
Kary i nagrody w świetlicy
Nagrody:
Każdy uczestnik zajęd świetlicowych może otrzymad nagrodę: za udział w konkursach,
dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:
1. Pochwały słownej
2. Pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy
3. Nagrody rzeczowej
4. Dyplomu.
Kary:
Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania i naruszenie Regulaminu dla
uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:
1. Upomnienie słowne.
2. Upomnienie w obecności grupy.
3. Powiadamianie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu.
4. Wnioskowanie o obniżenie oceny z zachowania.
5. Skreślenie z listy wychowanków świetlicy.
6. Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy, będą obciążeni
pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
Bydgoszcz, dn. 1 września 2017 r.
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