REGULAMIN ŚWIETLICY

1. Świetlica przeznaczona jest dla wszystkich uczniów.
2. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki
wychowawczej.
3. Do zadań świetlicy należy:
 organizowanie konkursów, gier i zabaw ruchowych,
 ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień oraz organizowanie
zajęć w tym zakresie,
 kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o własne zdrowie,
 rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,
 tworzenie warunków do samodzielnej nauki,
 współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy.
4. Świetlica sprawuje opiekę nad uczniami oraz ponosi za nich odpowiedzialność
od momentu zgłoszenia się dziecka na świetlicę do odebrania go przez
rodziców/opiekunów prawnych (osobę upoważnioną do odbioru), nie dłużej niż do
godziny 18:00.
5. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy od poniedziałku do piątku
w wyznaczonych godzinach w dniach pracy szkoły.
6. W szczególnych przypadkach świetlica zapewnia opiekę doraźną podczas
nieobecności nauczyciela danego przedmiotu, zmiany planu lub innych
nieprzewidzianych sytuacji.
7. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu
wychowawcy świetlicy lub nauczycielowi pełniącemu aktualnie dyżur.
8. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych lub danych osób upoważnionych
do odbierania dziecka ze świetlicy powinna być niezwłocznie zgłoszona nauczycielowi
świetlicy w formie pisemnej bądź za pomocą dziennika elektronicznego.
9. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy
rodzice/opiekunowie prawni muszą powiadomić osobiście wychowawcę świetlicy
na piśmie bądź za pomocą dziennika elektronicznego. Bez takiego upoważnienia
dziecko nie może opuścić świetlicy.
10. W wyjątkowych sytuacjach rodzic/opiekun prawny może upoważnić do odbioru
dziecka osobę nie upoważnioną do odbioru, poprzez wystosowanie odpowiedniej
informacji do wychowawcy świetlicy w dzienniku elektronicznym.
11. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez
osoby niepełnoletnie (zgoda rodziców/opiekunów prawnych na wyjście dziecka
z na przykład niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę
na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy).
12. Osoby wskazane przez rodziców do odbioru dziecka muszą okazać dowód osobisty.
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13. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy i po wyczerpaniu
propozycji szkoły wynikających z umowy o kształcenie dziecko może zostać
przekazane pod opiekę odpowiednim organom.
14. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa regulamin wewnętrzny
świetlicy tworzony wspólnie przez uczniów i wychowawców świetlicy. Dziecko
uczęszczające do świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania go.
15. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej rzeczy.
16. Praca świetlicy podlega dokumentowaniu.
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