Szkoła Podstawowa nr 5
w Gnieźnie
im. Arkadego Fiedlera

REGULAMIN
FUNKCJONOWANIA
ŚWIETLICY
ROK SZKOLNY
2017/2018

W Szkole Podstawowej nr 5 w Gnieźnie działa świetlica szkolna.
1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do czwartku od godz. 7.00 do godz. 17.00 a w piątki od 7.00
do 16.10.
2. Każdy uczeń, który chce uczęszczać do świetlicy musi pobrać Kartę zgłoszeniową od
wychowawców świetlicy, którą wypełnia rodzic/opiekun.
3. Na samodzielny powrót do domu ucznia klas 1–3 wymagana jest pisemna zgoda
rodziców/opiekunów.
4. Rodzice/opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na wychodzenie dzieci, podczas pobytu
w świetlicy, na boisko na przerwy śródlekcyjne, gdzie przebywają pod opieką nauczycieli
dyżurujących na boisku.
5. W świetlicy pracują nauczyciele – wychowawcy.
6. W świetlicy prowadzone są zajęcia według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące,
uwzględniając Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gnieźnie oraz
jej Koncepcję Rozwoju.
7. Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed
zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Spędzanie czasu w świetlicy
sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka oraz nadrabianiu opóźnień w tym zakresie.
8. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają możliwość z pomocą nauczycieli odrobienia zadań
domowych, wykonania ćwiczeń utrwalających poznany materiał, a także rozwijają swoje
uzdolnienia i zainteresowania.
9. Podczas zajęć nauczyciele zwracają uwagę na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
rówieśniczej, budowanie właściwych relacji koleżeńskich. Rozwijane są zdolności manualne
i plastyczne.
10. Obecność uczniów w świetlicy monitorowana jest poprzez dziennik zajęć, do którego wpisuje się
plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy
oraz klasę, do której uczęszczają, obecność oraz nieobecność uczniów na poszczególnych
godzinach zajęć, tematy zajęć realizowanych w poszczególnych godzinach zajęć oraz podpis
wychowawcy świetlicy prowadzącego dane zajęcia.
11. Po godz. 17 (w piątki po godz. 16.10) za nieodebrane dziecko ze świetlicy odpowiedzialność
prawną ponoszą rodzice/opiekunowie.
12. Rodzic zapisujący dziecko do świetlicy zapoznawany jest z Regulaminem funkcjonowania świetlicy
i wypełnia Kartę zgłoszeniową.
13. W świetlicy funkcjonuje stołówka szkolna. Obiady dla uczniów i nauczycieli wydawane są
w godzinach od 11.25 do 14.00. Stołówka działa na zasadach zamieszczonych w swoim
regulaminie, który jest dostępny na tablicy informacyjnej przed świetlicą lub u Dyrektora Szkoły.
14. Obowiązuje bezwzględny samodzielny zakaz opuszczania świetlicy przez uczniów bez
powiadomienia nauczyciela.
15. Świetlicą kieruje V – Ce Dyrektor.
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Zatwierdził

