Regulamin świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim
§1
Zadania świetlicy szkolnej
1. Świetlica szkolna jest pracownią ogólnoszkolną i służy zabezpieczeniu
realizacji zadań statutowych szkoły poprzez zapewnienie opieki uczniom
pozostającym w szkole dłużej ze względu na:
1) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców;
2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające
zapewnienia opieki w szkole.
2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne
oraz rozwojowe uczniów, a także ich możliwości psychofizyczne,
w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia
zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
3. Świetlica jest miejscem samokształcenia uczniów. Wychowawca świetlicy
służy uczniom pomocą i poradą w poszukiwaniu potrzebnych materiałów
oraz w miarę możliwości w przygotowywaniu się do zajęć szkolnych lub
odrabianiu zadań domowych.
§2
Organizacja pracy świetlicy
1. Bezpośredni nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły. Zapewnia
właściwe pomieszczenie, wyposażenie, prowadzenie zajęć, zgodnie
z organizacją roku szkolnego.
3. Czas otwarcia świetlicy ustalany jest corocznie w porozumieniu z dyrektorem
szkoły.
§3
Obowiązki wychowawcy świetlicy
1. Wychowawca świetlicy odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonego
mu mienia.
2. Sporządza plan pracy.
3. Prowadzi dziennik świetlicy.
4. Wspomaga proces nauczania i wychowania poprzez organizowanie zajęć
świetlicowych dla klas lub dla indywidualnych uczniów korzystających ze
świetlicy szkolnej.
5. Zapewnia pomoc w odrabianiu zadań domowych.
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6. Stwarza warunki do indywidualnej nauki.
7. Sprawuje opiekę nad uczniami oczekującymi na dodatkowe zajęcia,
nieuczestniczącymi w lekcjach religii itp.
8. Otacza opieką uczniów z trudnościami dydaktyczno – wychowawczymi.
9. Otacza szczególną opieką uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu
się.
§4
Prawa i obowiązki ucznia korzystającego ze świetlicy szkolnej
1. Uczeń ma prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów świetlicy (pomoce
dydaktyczne, gry planszowe itp.).
2. Korzystający ze świetlicy zobowiązani są do dbałości o sprzęt i udostępnione
im materiały stanowiące wspólne dobro.
3. Nie wolno samemu brać żadnych materiałów ze zbiorów świetlicy.
4. W świetlicy obowiązuje cisza.
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