REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7:00 – 17:00.
2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie kart zgłoszeń składanych przez
rodziców (opiekunów prawnych).
3. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie oddziału przedszkolnego i klas I – IV.
4. W świetlicy obowiązuje regulamin, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu.
5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
6. O godz. 17:00 odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci przejmują ich rodzice (opiekunowie
prawni). Gdy dziecko do godziny 17:00 nie zostaje odebrane wychowawca dzwoni do rodziców.
W przypadku gdy kontakt z rodzicami jest niemożliwy, powiadamia Policję, prosząc o interwencję
(dziecko pozostawione bez opieki).
7. Dzieci mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy tylko za zgodą wychowawcy na pisemną prośbę
rodziców (opiekunów prawnych)
8. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest
zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.
9. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy
u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.)
10. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci, które nie zgłoszą się do świetlicy
lub samodzielnie bez zgody wychowawcy opuszczą świetlicę.
11. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.
12.Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przyniesione
przez dzieci do świetlicy.
13.Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy ustalają dobrowolną składkę roczną (we wrześniu)
na potrzeby świetlicy (zakup materiałów plastycznych, biurowych, dydaktycznych).
14. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad,
dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się,
podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
15. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem
szkolnym, logopedą celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
16. Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy i zasad dobrego zachowania, a w szczególności za łamanie
zasad bezpieczeństwa wychowawca świetlicy może zastosować kary w postaci upomnień ustnych, uwag
pisemnych w dzienniczku.
17. W przypadku ciągłego łamania regulaminu świetlicy, nieprzestrzegania zasad współżycia w grupie,
agresywnego zachowania w stosunku do rówieśników oraz braku współpracy ze strony rodziców dziecko
może zostać usunięte ze świetlicy (na wniosek wychowawcy świetlicy w porozumieniu z dyrektorem
szkoły).
W przypadku nieuregulowanej sytuacji prawnej dziecka w rodzinie prosimy o przekazanie informacji
wychowawcy świetlicy.

