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REGULAMIN śWlETLlcy
PRZY szKoLE PoDSTAWoWEJ NR 1 lM. s. zERoMsKtEGo W oGRoDzlEŃcU

1 . Świetlica j est pozalekcyjną formą wychowawczo-opieku ńczej działalności szkoły.

2. Zajęciaw świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00.

3. Świetlica szkolna zapewnta opiekę uczniom, którzy muszą dłużej ptzebywac w szkole ze

względu na czas pracy obojga rodziców, oryanizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności

wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole zgodnie z oświadczeniami zawatlrymi w

karcie zgłoszenia,

4. Swietlica szkolna ptowadzi zajęciaw grupach wychowawczych. Grupa wychowawczaliczy do

25 osób.

5. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły. Zajęcia świetlicowe

mogą odbywaó się w innych miejscach niż sale świetlicowe.

6. Świetlica realizuje swoje zad,ania według szkolnego otaz własnego, rocznego planu pracy

spój ne go z pr o gr amęm wycho w aw azo pro fi laktyc zny m szkoły.

8. Zadanięm wychowawcy świetlicy jest:

- zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy i poza jej terenem,
- współpraca z wychowawcami, nauczycielami, psychologiem i pedagogiem szkolnym oraz
rodzicami,
- pomoc w wykonaniuzadań domowych,
- wspieranie zdolności i zainteresowań dzieci.

9, W sYtuacji, gdy uczeń sprawia problemy wychowawcze, nie reaguje na uwagi wychowawcy,

naraża swoje i innych bezpieczeństwo lub zdrowie, rodzice będą wzywani do

natychmi astowe go odebrania dziecka ze świetlicy.

10. RodzicelPozostałe osoby upoważnione zobowiązanę sąodebrać dziecko ze świetlicy osobiście.

Niedopuszczalnę ze względów bezpieczeństwa jest Wpuszczanie dziecka na parking.

11. Rodzice, których dzieci wracają do domu samodzielnie, vłyrażają zgodę oraz Wpełniają
oŚwiadczenie o ponoszeniu całkowitej odpowiedzialności zabezpieczeństwo dzieckaw drodzę

ze szkoły do domu.

12. Rodzice, których dzieci odbierane sąprzezstarsze rodzeństwo,wyrażajązgodę orazwypełntają
oŚwiadczenie o odpowiedzialności zabezpieczęństwo dzięci w drodze ze szkoły do domu.

13. W PrzyPadku nie odebrania dziecka przez rodziców (opiekuna prawnego lub osobę
uPoważnioną) ze Świetlicy szkolnej do godziny 16.00 wychowawca świetlicy:

a) skontaktuje się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami);
b) zapewnibezpieczeństwo i opiekę dziecku;
c) po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami

(oPiekunami prawnymi lub osobami upowaznionymi do odbioru d,ziecka)
zawiadamia policję;

d) wychowawca świetlicy sporządzanotatkę na temat zdarzęniai podjętych działań.


