Regulamin świetlicy szkolnej.
1. Świetlica jest miejscem pracy wypoczynku uczniów naszej szkoły. Zadaniem jej jest
przygotowanie ich do pożytecznego wykorzystania swego czasu wolnego.
2. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie: obojga rodziców pracujących, dojeżdżający do
szkoły, mający szczególną sytuację /w tym przypadku o przyjęciu do świetlicy decyduje
dyrektor szkoły/. Kwalifikacja ucznia do świetlicy następuje na podstawie wypełnionej przez
rodziców Karty Zapisu Dziecka.
3. Świetlica jest czynna w godzinach: 6.30 – 16.00.
4. Rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka do godziny 16.00.
5. Przyjście opiekuna po dziecko jest jednoznaczne z jego odebraniem ze świetlicy.
6. Wszelkie samodzielne wyjścia ze świetlicy do domu muszą być potwierdzone informacją
pisemną, zawierającą godzinę wyjścia, datę i podpis opiekuna.
7. Rodzice zgłaszają pisemnie na Karcie Zapisu/podając imię i nazwisko, stopień
pokrewieństwa/ osoby, które uprawniają do odbioru dziecka.
8. Należy bezwzględnie zgłosić nauczycielom świetlicy przewlekłe choroby dzieci związane z
nimi zalecenia lekarskie.
9. W świetlicy dzieci uczestniczą w zajęciach świetlicowych wg. tygodniowego podziału zajęć i
rozkładu dnia.
10. Uczniowie w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń nauczycieli świetlicy oraz
respektowania ustalonych zasad zachowania.
11. W zależności od możliwości organizowane jest w grupach odrabianie zadań domowych.
Rodzice mogą zwolnić swoje dziecko z obowiązkowego odrabiania pracy domowej po
dostarczeniu pisemnego zwolnienia. Dziecko w tym czasie będzie wykonywało inne, ciche
ćwiczenia umysłowe.
12. W czasie zabaw swobodnych dzieci same decydują o swoich zabawach. Mogą korzystać z
dostępnych im materiałów i zabawek.
13. Za szkody materialne celowo wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice. Dzieci mogą
same wychodzić do toalety, szkolnej stołówki, sklepiku, biblioteki, na zajęcia dodatkowe po
wcześniejszym, każdorazowym zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi świetlicy.
14. Rodzice są zobowiązani zgłosić godziny i rodzaj zajęć dodatkowych, prowadzonych na
terenie naszej szkoły. Nauczyciele świetlicy wysyłają uczniów na lekcje i zajęcia dodatkowe
oraz informują o porach obiadu. Pełnią także dyżury w stołówce szkolnej podczas przerw
obiadowych.
15. Wszelkie zachowania niewłaściwe rozpatrywane są indywidualnie. Stosowane są następujące
sankcje: upomnienia, okresowy zakaz zabawy, wpis do dzienniczka, wezwanie rodziców,
zgłoszenie dyrekcji. W szczególnych przypadkach, zagrażających bezpieczeństwu innych
dzieci, wychowanek świetlicy może być czasowo z niej usunięty.

16. Podczas ładnej pogody zajęcia świetlicowe odbywają się na świeżym powietrzu, na terenie
szkolnym. Dzieci mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez wychowawców
świetlicy. Powinny posiadać odpowiedni ubiór do zabaw na świeżym powietrzu. Świetlica nie
odpowiada za zniszczone, pobrudzone bądź zagubione ubranie uczniów.
17. Dzieci nie będą wypuszczane do rodzica, który powiadomi dziecko o swoim przybyciu przez
telefon, dziecko musi być odbierane osobiście przez osoby wymienione w Karcie Zapisu.
18. Materiały, przybory, zabawki i pomoce do zajęć zakupywane są z dobrowolnych,
comiesięcznych wpłat rodziców, których wysokość ustalona jest z rodzicami.
19. Wszelkie sprawy indywidualne, zastrzeżenia dotyczące pracy, uwagi i propozycje należy
zgłaszać bezpośrednio nauczycielom świetlicy.

