Załącznik nr 9
REGULAMIN ŚWIETLICY/CZYTELNI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH im. JANA PAWŁA II
W KUDOWIE ZDROJU
I.

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY/CZYTELNI.
1.Głównym celem świetlicy/czytelni szkolnej jest zapewnienie uczniom opieki
wychowawczej oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.
Cele te zostaną osiągnięte poprzez:
 stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
 dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,
 rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,
 propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 organizowanie gier i zabaw ruchowych,
 kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
 wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,
 podnoszenie kultury życia codziennego,
 kształtowanie nawyków higienicznych, edukacja prozdrowotna,
 niwelowanie trudności dydaktycznych, pomoc w odrabianiu zadań domowych,
 rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi
i problemowymi,
 wdrażanie do samodzielności i samorządności wychowanków.
2.Świetlica/czytelnia szkolna jest miejscem przeznaczonym dla uczniów, którzy:
 przed i po zajęciach lekcyjnych przebywają w szkole ze względu na warunki
związane z dojazdem oraz czas pracy zawodowej rodziców/prawnych opiekunów,
 nie uczęszczających na lekcje religii, wychowania do życie w rodzinie,
 posiadających zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania – fizycznego,
 zainteresowanych korzystaniem z księgozbioru podręcznego lub Szkolnego
Centrum Multimedialnego i Informacyjnego przed i po lekcjach.
3. Świetlica/czytelnia jako wewnątrzszkolna instytucja wychowawcza wspomaga
i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki, wychowania i kształcenia.
4. Plan pracy świetlicy/czytelni jest spójny z programem opiekuńczo – wychowawczym
i profilaktycznym szkoły.
5. W świetlicy/czytelni znajduje się księgozbiór podręczny, z którego mogą korzystać
uczniowie przebywający w świetlicy/czytelni oraz
pracownicy naszej szkoły.
Szczegółowe zasady korzystania z księgozbioru podręcznego regulowane są punktem
III „Regulaminu biblioteki szkolnej”.

II. FUNKCJE ŚWIETLICY/CZYTELNI.
1. Funkcja opiekuńcza polega na:
 zapewnieniu opieki, poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz dobrego
samopoczucia,
 udzielaniu pomocy i rady w każdej sytuacji, która przysparza trudności, może ona
dotyczyć zarówno problemów szkolnych jak i codziennych,
 zorganizowaniu dożywiania dla uczniów (drugie śniadanie) oraz odpoczynku
biernego i czynnego na świeżym powietrzu,



rozbudzaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz uzdolnień.

2. Funkcja wychowawcza ma na celu kształtowanie osobowości człowieka poprzez:
 przygotowanie do samodzielnego podejmowania inicjatyw i kształcenie postawy
twórczej,
 utrwalanie nawyków racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego,
 przestrzeganie zasad kultury życia codziennego,
 kształtowanie postaw tolerancji i wzajemnego szacunku.
3. Funkcja dydaktyczna polega na:
 pomocy w organizowaniu nauki własnej i pomocy koleżeńskiej pod opieką
wychowawcy,
 organizowaniu gier, zabaw dydaktycznych i planszowych,
 wdrażaniu do systematycznej i racjonalnej nauki,
 rozwijaniu czytelnictwa.
4. Funkcja kompensacyjna zmierza do wyrównywania różnic kulturowych (dzieci
przychodzą do gimnazjum z różnych szkół), likwidowania lub minimalizowania
zaniedbań wychowawczych, środowiskowych.
III.

Założenia organizacyjne.
1. Świetlica/czytelnia realizuje swoje założenia zgodnie z Rocznym Planem Pracy
Świetlicy/Czytelni układanym przez wychowawców na dany rok szkolny.
2. Każdego ucznia podczas pobytu w świetlicy/czytelni obowiązuje regulamin świetlicy
oraz regulamin czytelni.
3. Opieką wychowawczą na świetlicy/czytelni objęci są uczniowie, których rodzice
złożyli podanie – „Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej” na dany rok szkolny.
4. Obecność na zajęciach w świetlicy/czytelni – uczniów klas IV -VIII jest sprawdzana
na każdej godzinie lekcyjnej, w zeszycie „Ewidencja obecności uczniów w
świetlicy/czytelni”. Nieobecność na zajęciach w świetlicy jest odnotowana
w dzienniku lekcyjnym i ma wpływ na frekwencję ucznia.
5. Obecność uczniów na zajęciach w świetlicy jest odnotowywana w Dzienniku Zajęć
Świetlicy Szkolnej.
6. Samowolne opuszczanie świetlicy/czytelni traktowane jest jako ucieczka z lekcji.
7. Zachowanie w świetlicy/czytelni ma wpływ na ocenę z zachowania ucznia.
8. Uczniowie korzystający ze świetlicy/czytelni zobowiązani są do:
 przestrzegania zasad kulturalnego zachowania oraz zasad współżycia w grupie,
 dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy/czytelni,
 zachowania i pozostawienia po sobie porządku,
 ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.
9. Uczniowie korzystający ze świetlicy/czytelni mają obowiązek stosować się do poleceń
wychowawcy świetlicy i nauczyciela bibliotekarza.

IV. Dokumentacja świetlicy/czytelni.
1. Dziennik Zajęć Świetlicy Szkolnej.
2. Roczny Plan Pracy Świetlicy Szkolnej.
3. Karty zgłoszeń do Świetlicy Szkolnej.
4. Zeszyty dotyczące uczniów klas IV -VIII Szkoły Podstawowej:
- „Ewidencja obecności w świetlicy/czytelni”,
- „Ewidencja korzystania z komputerów”,
- „Ewidencja korzystania z księgozbioru podręcznego”,
- „Ewidencja korzystania z gier planszowych”.

