REGULAMIN ŚWIETLICY
§1
Zasady ogólne
1. Świetlica czynna jest w dniach obowiązkowych zajęć edukacyjnych w godzinach od
700 do 1700 w budynku przy ul. Gdyńskiej 7 oraz od 700
do 1630 w budynku przy ul. Gdańskiej 66.
2. Świetlica organizuje opiekę i zajęcia dla dzieci, które muszą dłużej przebywać
w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Do świetlicy przyjmuje się uczniów klas I – III , których rodzice pracują oraz
dojeżdżających uczniów klas IV – VI.
4.
Do świetlicy przyjmuje się uczniów klas „0” oddziału przedszkolnego za odpłatnością
dokonywaną zgodnie z ustawą z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827).
§2
Zasady zapisu do świetlicy szkolnej
1. Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej przez wypełnienie „Karty zgłoszenia
dziecka do świetlicy szkolnej”.
2. Kartę zgłoszenia ucznia należy pobrać u wychowawcy świetlicy.
3. Zapisy do świetlicy prowadzone są w miesiącu wrześniu. Tylko w uzasadnionych
przypadkach rodzice mogą zapisać dziecko w miesiącach późniejszych.
4. Dziecko zapisane do świetlicy obowiązuje wyprawka: obuwie zmienne, blok
rysunkowy kolorowy, blok techniczny biały i kolorowy, kartki ksero, kredki
świecowe, farby, klej, nożyczki, flamastry, ołówek, temperówka, długopis, plastelina,
bibuła, krepa, wycinanka kolorowa.
§3
Zasady korzystania ze świetlicy
1. Opieka wychowawcza w świetlicy obejmuje czas od przyjścia dziecka do wyjścia: na
lekcje, na zajęcia dodatkowe, do domu bądź do chwili przekazania ich rodzicom,
opiekunom prawnym lub opiekunom autobusu szkolnego w przypadku uczniów
dojeżdżających.
2. Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia przed lekcjami odbierane są ze świetlicy
przez nauczycieli rozpoczynających z nimi lekcje, a po skończonych zajęciach
przyprowadzane są do świetlicy przez nauczycieli kończących z nimi zajęcia
w okresie przyzwyczajania się do warunków szkoły.
3. Podczas przebywania w świetlicy szkolnej wychowankowie zobowiązani są do:
–
pozostawiania ubrań w szatni, tornistrów w wyznaczonym do tego miejscu oraz
do zmiany obuwia
–
kulturalnego zachowywania się
–
dostosowywania się do Regulaminu i poleceń wychowawcy
–
niezwłocznego zgłaszania wychowawcy świetlicy wszelkich niedyspozycji
i wypadków
–
dbania o wystrój pomieszczenia świetlicy i korytarza
–
dbania o czystość i porządek
–
szanowania przyborów, gier i zabawek
4. Podczas pobytu w świetlicy zabrania się uczniom:
–
korzystania bez zgody nauczyciela ze sprzętu TV, DVD, wideo

5.
6.
7.
8.

–
podłączania i konfigurowania sprzętu elektronicznego
–
biegania w pomieszczeniach świetlicy i korytarza
–
odbijania piłką w świetlicy i korytarzu
–
wypożyczania materiałów plastycznych na zajęcia lekcyjne
–
opuszczania świetlicy bez zgody wychowawcy
Za wypożyczony ze świetlicy sprzęt odpowiada nauczyciel, który go wypożyczył.
Wychowawca, opuszczając z uczniami świetlicę umieszcza na drzwiach informację
o aktualnym miejscu pobytu dzieci.
Uczniowie mają prawo do korzystania ze sklepiku szkolnego tylko w czasie przerw.
Zachowanie ucznia niezgodne z Regulaminem Świetlicy wychowawca ma prawo
odnotować w dzienniczku ucznia oraz powiadomić o tym wychowawcę klasy.
§4
Zasady odbierania dzieci ze świetlicy

1. Wychowankowie odbierani są przez rodziców, opiekunów prawnych lub przez osoby
przez nich upoważnione na piśmie lub zapisane w karcie zgłoszenia.
2. Samodzielne wyjście ucznia do domu możliwe jest tylko za pisemną zgodą rodziców
lub opiekunów prawnych. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalna jest zgoda
ustna zgłaszana osobiście lub telefonicznie przez rodziców lub opiekunów prawnych
do wychowawcy świetlicy. Dotyczy to również odbioru dziecka przez inne osoby nie
wymienione w karcie zapisu.
3. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do odbierania dzieci ze
świetlicy do godziny jej zamknięcia. W sytuacjach losowych, gdy rodzice nie mogą
odebrać dziecka, winni o tym fakcie powiadomić wychowawcę świetlicy.
4. Jeżeli dziecko nie jest odebrane do godziny zamknięcia świetlicy i niemożliwy jest
kontakt z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi w ciągu 1,5 godziny wychowawca
świetlicy, po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły zawiadamia o tym fakcie Policję.

