REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie w sekretariacie szkoły do 15
czerwca kompletnie wypełnionej przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka – „Karty
zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
2. Uzupełnianie list uczniów trwa do 15 września każdego roku szkolnego.
3. Karty zgłoszenia należy składać corocznie, niezależnie od faktu uczęszczania dziecka do
świetlicy w bieżącym roku szkolnym.
4. Do świetlicy przyjmuje się dzieci z klas 1-3, które muszą przebywać dłużej w szkole ze
względu na czas pracy rodziców , w szczególnych przypadkach mogą to być uczniowie klas 4 i
inni uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem szkolnym.
5. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić na piśmie do wychowawcy
świetlicy.
6. W zajęciach świetlicowych biorą udział również dzieci nieuczestniczące w lekcjach religii
podczas jej trwania.
7. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy w godzinach 6-30 – 17-00.
8. Jeśli uczeń nie zostanie odebrany ze świetlicy najpóźniej o godz.17-00 nauczyciel świetlicy
powiadamia o tym Policję, której przekazuje dziecko.
9. Rodzic/ opiekun prawny ma obowiązek osobiście doprowadzić dziecko do świetlicy przed
lekcjami oraz osobiście odebrać , powiadamiając o tym fakcie wychowawcę świetlicy.
10. Uczniowie , którzy mogą samodzielnie wracać do domu po zajęciach lekcyjnych lub w trakcie
trwania świetlicy mają obowiązek dostarczyć informację pisemną o samodzielnym powrocie
do domu jeśli ten fakt nie został zaznaczony w karcie świetlicowej.
11. Uczniowie, którzy korzystają z autobusu szkolnego mają obowiązek dostarczyć informację
pisemną o samodzielnym powrocie autobusem z wyraźnym zaznaczeniem dni i godzin jeśli
ten fakt nie został zaznaczony w karcie świetlicowej.
12. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo wychowawczej
świetlicy.
13. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem
potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości
psychofizycznych. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia
zapewniające prawidłowy rozwój .
14. O rodzaju zajęć świetlicowych , ich przebiegu i miejscu , gdzie się odbywają decyduje
wychowawca świetlicy realizujący program.
15. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym, placu
zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.

16. Uczniowie, przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.
17. Rodzic zapisujący swoje dziecko do świetlicy akceptuje tym samym REGULAMIN ŚWIETLICY
SZKOLNEJ.

