Regulamin wietlicy szkolnej
przy Szkole Podstawowej im. Paw a Stalmacha
w Ba anowicach
1. Cele i zadania wietlicy szkolnej
Celem ogólnym jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
wychowawczej umo liwiaj cej wszechstronny rozwój osobowo ci;
pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki w asnej i
wypoczynku.
2. Zagadnienia szczegó owe:
zapewnienie uczniom bezpiecze stwa przed i po lekcjach
organizowanie zespo owej nauki, wdra anie do samodzielnej
pracy umys owej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom
maj cym trudno ci w nauce
prowadzenie pracy wychowawczej zmierzaj cej do
kszta towania u wychowanków w ciwej postawy spo eczno –
- moralnej (odpowiednie zachowanie si w szkole, domu i
rodowisku lokalnym)
wdra anie uczniów do po ytecznego organizowania sobie
wolnego czasu, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki,
sportu i zabaw na wolnym powietrzu
prowadzenie wspó pracy z rodzicami, wychowawcami klas
w celu rozwi zania trudno ci wychowawczy6ch
wspó praca z bibliotek szkoln w celu uwra liwiania na kultur
i nabycie nawyku korzystania z ksi ek
organizowanie gier i zabaw ruchowych
ujawnienie i rozwijanie zainteresowa , zami owa i uzdolnie ,
organizowanie zaj w tym zakresie
kszta towanie nawyków higieny, czysto ci, dba ci o
zachowanie zdrowia
3. Zasady uczestnictwa w zaj ciach
uczniowie mog przebywa w wietlicy przed lekcjami od godz.
6.45 do 7.45 oraz po lekcjach do godz. 15.30
korzystanie ze wietlicy jest bezp atne
wychodzenie na plac zabaw, boisko, sal gimnastyczn , sal
komputerow oraz do sali zabaw jest dozwolone tylko w grupie

i pod opiek wychowawcy
4. Wychowanek wietlicy ma prawo do:
ciwie zorganizowanej opieki
yczliwego traktowania
swobodnego wyra ania my li i przekona
poszanowania godno ci osobistej
ochrony przed przemoc fizyczn i psychiczn
5. Wychowanek wietlicy zobowi zany jest do:
przestrzegania regulaminu wietlicy
przestrzegania zasad wspó ycia w grupie
wspó pracy w procesie wychowania
pomagania s abszym
ponoszenia odpowiedzialno ci za w asne post powania
dbania o ad, porz dek i estetyk wietlicy
poszanowania sprz tu i wyposa enia wietlicy
6. Nagrody wobec wychowanków
pochwa a s owna przez wychowawc wietlicy
pochwa a s owna udzielona w obecno ci wychowawcy klasy
pochwa a pisemna w dzienniczku ucznia
wyró nienie przez wychowawc wietlicy
dyplom, nagroda rzeczowa
7. Kary wobec wychowanków
upomnienie ustne przez wychowawc wietlicy
nagana udzielona w obecno ci wychowawcy klasy
uwaga pisemna w dzienniczku ucznia
8. Uwagi organizacyjne
ucznia klasy I ze wietlicy mog odebra jedynie rodzice lub
wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane s wpisane
do Karty zg oszenia dziecka do wietlicy
uczniowie klas starszych mog samodzielnie wychodzi do
domu wy cznie na podstawie pisemnego o wiadczenia
rodziców/opiekunów
w przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub
powrotu dziecka informacje w formie pisemnej (w dzienniczku
ucznia lub na kartce) nale y przekaza wychowawcy wietlicy;
polecenia wydane ustnie dziecku, nie b
respektowane!
wychowawca wietlicy nie odpowiada za dziecko, które

samodzielnie opu ci o teren szko y w czasie kiedy powinno
przebywa na wietlicy
za zniszczenie przedmiotów b
cych wyposa eniem wietlicy
odpowiedzialno materialn ponosz rodzice/opiekunowie
zachowanie dziecka w wietlicy b dzie mia o wp yw na jego
ocen z zachowania

