REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PADEREWSKI
1. Świetlica jest integralną częścią Szkoły. Uczęszczają do niej dzieci z klas I-VI.
2. Do świetlicy przyjmuje się wszystkich uczniów klas I-VI, których rodzice zadeklarowali wolę
uczestniczenia dziecka w zajęciach świetlicowych (nie złożyli rezygnacji z uczestnictwa
dziecka w zajęciach świetlicowych).
3. Przyjęcie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców
(prawnych opiekunów) dziecka (karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej).
4. Dzieci przydzielane są do grup wg poziomu klasy. Opiekę nad grupą pełnią wychowawcy
świetlicy.
5. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały
przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach /zajęciach:
a) dzieci z klas I odbiera i przyprowadza nauczyciel prowadzący z tymi klasami
obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
b) dzieci z klas II-VI wychodzą ze świetlicy na lekcje i przychodzą z lekcji samodzielnie,
c) dzieci uczęszczające na zajęcia pozalekcyjne odbiera ze świetlicy i przyprowadza do
niej nauczyciel prowadzący te zajęcia (dotyczy dzieci z klas I-III, uczniowie klas IV-VI –
wychodzą na zajęcia pozalekcyjne i wracają z nich samodzielnie).
6. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godzinach rannych: 7.00-8.00 oraz w
godzinach popołudniowych: 14.30-17.30.
7. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie,
których dane oraz numery dowodów osobistych są wpisane w ankiecie informacyjnej
dziecka.
8. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do
domu.
9. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka są zobowiązani do aktualizacji danych zawartych w
ankiecie informacyjnej dziecka.
10. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego
regulaminu świetlicy.
11. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
12. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet
krótkotrwałym oddaleniu się.
13. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela
świetlicy.
14. Udział dziecka w zajęciach jest dobrowolny. Dziecko ma prawo odmówić uczestniczenia w
proponowanych mu zajęciach. Jest jednak zobowiązane każdorazowo uporządkować
miejsce swojej zabawy (zabawki, przybory, gry, itp.).
15. Nauczyciel prowadzący obowiązkowe zajęcia edukacyjne ma prawo zlecić uczniowi
utrwalającą pracę domową do wykonania w świetlicy.
16. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować wyposażenie świetlicy i
dbać o nie.
17. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka odpowiadają materialnie za straty mienia szkolnego
powstałe w wyniku działań dziecka.

