REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1.

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 6.45 do 16.30.

2.

Świetlica szkolna organizuje opiekę uczniom klas I – III przed zajęciami
lekcyjnymi i po ich zakończeniu.

3.

Do świetlicy przyjmowane są tylko dzieci
wypadku decyzję podejmuje dyrektor.

4.

Dzieci z klas IV - VI mogą być przyjęte do świetlicy szkolnej tylko
w wyjątkowych sytuacjach.

5.

Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie karty uczestnika
składanej w świetlicy na początku roku szkolnego osobiście przez rodziców
(lub prawnych opiekunów).

6.

Dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii i przebywają w tym czasie
w świetlicy także muszą posiadać złożone karty uczestnika świetlicy.

7.

Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane o sytuacji rodzinnej
ucznia (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon
kontaktowy , informacje o stanie zdrowia dziecka).

8.

Dzieci powinny być odbierane ze świetlicy przez dorosłych. W przypadku
odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzice, osoby te muszą posiadać
pisemne upoważnienie podpisane przez rodziców lub opiekunów w karcie
zgłoszenia.

9.

Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne
oświadczenie, że rodzice wyrażają na to zgodę i ponoszą całkowitą
odpowiedzialność za dziecko (w karcie zgłoszenia).

rodziców pracujących. W innym

10. Rodzice (lub prawni opiekunowie) zobowiązani są przestrzegać godzin pracy
świetlicy. Po godz. 16.30 nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły
nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą odpowiedzialności za nie.
O sytuacji nieodebrania dziecka ze świetlicy wychowawca informuje dyrektora
szkoły.
11. Dzieci korzystające z obiadów w stołówce szkolnej posiłki spożywają pod
opieką wychowawców świetlicy,
12. Dzieci klas pierwszych przebywające w świetlicy przed lekcjami są zabierane
na lekcje przez wychowawcę lub nauczyciela uczącego, a po lekcjach są
przez nich odprowadzane do świetlicy.
13. Dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe są zabierane ze świetlicy przez
nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, a po zajęciach są również
odprowadzane z powrotem do świetlicy przez tego nauczyciela.
14. Dzieci, które nie wyjeżdżają na basen przyprowadzane są do świetlicy przez
wychowawcę.

15. W świetlicy prowadzone są zajęcia: sportowo-rekreacyjne, plastyczno –
techniczne, dydaktyczne, muzyczne, teatralne, czytelnicze, informatyczne,
relaksacyjne. Dzieci mają również czas na zabawy własne.
16. Ucznia przebywającego w świetlicy obowiązują zasady określone w Statucie
szkoły.
17. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty
i przyniesione zabawki.
18. Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą wychowawcy
świetlicy.
19. Rodzice są zobowiązani poinformować wychowawców świetlicy, na jakie
zajęcia dodatkowe będą uczęszczać ich dzieci.
20. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia mienia szkolnego,
zostaną obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub
uszkodzony sprzęt.
21. W przypadku odbierania dziecka ze świetlicy przez osobę niewskazaną
w karcie, niezbędne jest posiadanie pisemnego upoważnienia, czytelnie
podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów.
22. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może,
po uprzednim
telefonicznym kontakcie z rodzicem, wydać pozwolenie na odebranie dziecka
przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać
oświadczenie o odbiorze dziecka, podając w nim dane zgodne ze swoim
dokumentem tożsamości i podpisując się pod nim czytelnie.

