REGULAMIN ŚWIETLICY
Każdy uczeń należący do świetlicy zobowiązany jest do przestrzegania poniższego
regulaminu.
Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.00
l. Do świetlicy mogą być zapisane dzieci, których rodzice pracują zawodowo, jak i te, które
chwilowo pozostają bez opieki rodzicielskiej.
2. Rodzice zapisują dzieci do świetlicy poprzez wypełnienie druku KARTA ZAPISU DO
ŚWIETLICY.
3. Każde dziecko wchodzące do świetlicy musi zgłosić swoją obecność dyżurującemu
wychowawcy i od tej pory objęte jest jego opieką.
4. Po zakończonych lekcjach dziecko przyprowadzane jest do świetlicy przez nauczyciela,
który miał z nimi ostatnie zajęcia. Nauczyciel ten, w obecności nauczyciela świetlicy,
sprawdza listę dzieci przyprowadzonych do sali.
5. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania do świetlicy tylko zdrowego dziecka, jak
również punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy. Wcześniejsze wyjście dziecka ze
świetlicy do domu, możliwe jest tylko na pisemną zgodę rodzica z zaznaczeniem, że w
tym czasie bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za dziecko. Prośba ta pozostaje
w dokumentach świetlicy.
6. Dziecko może wyjść ze świetlicy np. do toalety lub biblioteki po zgłoszeniu
wychowawcy i uzyskaniu jego zgody. Nie wolno mu, pod żadnym pozorem, wyjść ze
świetlicy bez wiedzy wychowawcy świetlicy.
7. Zajęcia w świetlicy odbywają się wg harmonogramu. Dzieci przebywają w świetlicy pod
stałą opieką wychowawcy.
8. Za wszystkie urządzenia elektroniczne (np. telefon komórkowy, mp-3, aparat
fotograficzny, tablet, ect..) pieniądze oraz inne wartościowe rzeczy przyniesione przez
dzieci odpowiadają rodzice. Świetlica nie ponosi żadnej odpowiedzialności materialnej.
9. W okresie jesienno-zimowym w świetlicy obowiązuje obuwie zmienne o jasnej
podeszwie.
10. W świetlicy obowiązują procedury dot. pobytu dziecka w świetlicy
11. W razie nagannego zachowywania się dziecka w świetlicy mogą być zastosowane
następujące kary porządkowe: zwrócenie uwagi dziecku, rozmowa z
rodzicami/opiekunami dziecka, rozmowa stron z pedagogiem. W skrajnym przypadku
może nastąpić zawieszenie dziecka na okres 2-ch tygodni w zajęciach świetlicowych lub
całkowicie usunięcie z listy dzieci należących do świetlicy.
12. Każdy uczeń świetlicy ma prawo: zwracać się ze wszystkimi problemami do
dyżurującego nauczyciela, do radosnego i bezpiecznego pobytu w świetlicy, do pełnego
korzystania z oferty przedstawionej przez nauczyciela świetlicy.
13. Każdy uczeń w świetlicy ma obowiązek dbać o higienę osobistą, porządek w świetlicy
dbać o wspólne mienie, aktywnie uczestniczyć w zajęciach, bezwzględnie
podporządkowywać się poleceniom wychowawcy.
Przy świetlicy działą stołówka szkolna, która zapewnia gorący posiłek w formie obiadu.
Dokładnych informacji w tym zakresie udziela kierownik świetlicy lub intendentka.

