REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 3 im. STANISŁAWA
WYSPIAŃSKIEGO W PŁOŃSKU
Postanowienia ogólne
Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i
zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczoopiekuńczych przyjętych w planie pracy świetlicy, Statucie szkoły, Programie
Wychowawczym i Programie Profilaktyki.
1.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy opracowanego w
oparciu o roczny plan pracy szkoły.
2.
Regulamin świetlicy opracowany jest co roku przez wychowawców świetlicy na
początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły i
przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.
Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie prowadzi się zorganizowaną opiekę nad
uczniami. Pełni funkcję profilaktyczną, reedukacyjną i kompensacyjną. W świetlicy dzieci
mogą aktywnie i twórczo spędzić czas, nawiązywać relacje koleżeńskie, wyrównywać
deficyty zarówno społeczne, jak i dydaktyczne. Środowisko świetlicowe kształtuje pozytywne
postawy zachowania, uczy współpracy w grupie. Poprzez organizowanie m.in. zajęć
sportowych, promuje zasady prawidłowej rywalizacji, uczy postaw fair play. W świetlicy
uczeń ma możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, kształtowania nawyków
kulturalnego spędzania czasu. Świetlica szkolna zajmuje zatem ważne miejsce w placówce
oświatowej, jaką jest szkoła.

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Obecnie świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły. Uzupełnia i wspomaga jej pracę we
wszystkich obszarach:
• opieki – zaspakajania podstawowych potrzeb: bezpieczeństwa, akceptacji, szacunku;
• wychowania – takiego wpływu na dziecko, który wywołuje pozytywne zmiany w jego
osobowości, umożliwiające mu osiągnięcie samodzielności i niezależności;
• dydaktyki, sprowadzającej się do wspomagania edukacyjnych wysiłków szkoły;
• profilaktyki – zapobiegania niewłaściwym zachowaniom i trudnościom w nauce;
• działań korekcyjno-kompensacyjnych, które w świetlicy polegają na wspieraniu terapii
zaburzeń różnych sfer rozwoju.
Rolą świetlicy jest również uczenie wychowanków mądrego i ciekawego spędzania czasu
wolnego z uwzględnieniem wszystkich jego istotnych funkcji. Świetlica szkolna powinna tak
organizować swoją pracę, aby uczniowie mieli możliwość regeneracji swoich sił fizycznych i
psychicznych (funkcja wypoczynkowa), wyzwalania pozytywnych emocji (funkcja
rozrywkowa), rozwijania swoich zainteresowań (funkcja progresywna) oraz nawiązywania
właściwych kontaktów społecznych (funkcja integracyjna).
Świetlice w swoich zadaniach uwzględniają zatem pomoc w nauce, zajęcia rozwijające
wszystkie sfery osobowości dziecka, samodzielne i spontaniczne zabawy z rówieśnikami,
dbałość o zdrowie nawyki życia codziennego, kulturalną rozrywkę oraz niezbędną codzienną
porcję ruchu, najlepiej na świeżym powietrzu.
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ZADANIA ŚWIETLICY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej
wszechstronny rozwój osobowości.
Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i
udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia
codziennego.
Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie
nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem
szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Do świetlicy przyjmuje się:
- dzieci z klas 0-VI, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy
rodziców oraz innych okoliczności,
w zajęciach świetlicowych biorą udział również dzieci nieuczestniczące w lekcjach religii i
basenu oraz innych planowych zajęć edukacyjnych,
- skierowanych do niej przez dyrektora szkoły w wyjątkowych przypadkach, np., gdy
zaistnieje potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.
2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia
rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej oraz podania
do dyrekcji szkoły z prośbą o przyjęcie dziecka do świetlicy. W sytuacjach
szczególnych dopuszczone są przyjęcia dzieci w ciągu całego roku szkolnego.
3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 730-1700.
4. Świetlica jest czynna także w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne,
określone w kalendarzu roku szkolnego.
5.Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo–
wychowawczej świetlicy.
6. Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia. Ramowy rozkład dnia jest
określeniem alternatywnych działań podejmowanych przez wychowanków pod
kierunkiem wychowawców świetlicy w przybliżonych ramach czasowych.
7. 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 psychofizyczny. Na świetlicy uczniowie
mają też możliwość odrabiania lekcji.
8. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności w zależności od m.in. bieżących warunków
organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności
pomieszczeń szkoły.
9. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, np. na boisku szkolnym
lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.
10. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, w których liczba
uczniów nie powinna przekraczać 25 osób
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11. Uczniowie, przebywający w Świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu
Świetlicy oraz Kontraktu świetlicowego.
12. Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się na terenie szkoły,
rodzice(prawni opiekunowie) powiadamiają o tym na piśmie wychowawcę świetlicy
piśmie. Dzieci wychodzą na te zajęcia samodzielnie.

ZADANIA NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY
ŚWIETLICY
Wychowawca w świetlicy szkolnej:
1.
Prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za
jakość i wyniki tej pracy.
2.
Odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
3.
Dzieciom będącym pod jego opieką zapewnia pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość
udziału w zajęciach tematycznych i kołach zainteresowań.
4.
Przestrzega ustaleń zawartych w Regulaminie świetlicy.
5.
Bierze udział w opracowaniu: rocznego plany pracy świetlicy, Regulaminu świetlicy,
sprawozdań z działalności świetlicy.
6.
Realizuje roczny plan pracy świetlicy, z uwzględnieniem ramowego rozkładu dnia.
7.
Dba o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy.
8.
Systematycznie prowadzi dziennik zajęć świetlicy.
9.
Przestrzega dyscypliny pracy.
10.
Sumiennie wypełnia obowiązki.
11.
Zapoznaje uczniów z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania oraz monitoruje
ich przestrzeganie.
12.
Uzgadnia z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy.
13.
Dba o dobre imię i promocję świetlicy w środowisku lokalnym.
14.
Wychowawca świetlicy ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy
merytorycznej dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz właściwych placówek i instytucji
oświatowych.
15.
Wychowawca świetlicy wchodzi w skład Rady Pedagogicznej szkoły i składa roczne
sprawozdania ze swojej działalności.
16.
Wychowawca świetlicy współpracuje z rodzicami (opiekunami), pielęgniarką szkolną,
pedagogiem szkolnym i Radą Pedagogiczną.
17.
Wychowawcy, realizując zajęcia programowe i inne (wg planu pracy), dbają o
różnorodną ofertę zajęć świetlicowych.
18.
Nauczyciel świetlicy utrzymuje kontakt z wychowawcą klasowym, pozostałymi
nauczycielami i pracownikami szkoły.
19.
Wychowawca ma obowiązek zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów) o
problemach mających miejsce podczas zajęć w świetlicy.
20.
W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca
zobowiązany jest podjąć niezwłocznie następujące działania:

Zawiadomienie pielęgniarki szkolnej (pogotowia ratunkowego – w uzasadnionych
przypadkach),

Zawiadomienie rodziców (opiekunów prawnych) o wypadku i stanie zdrowia
wychowanka,

Poinformowanie o wypadku dyrektora szkoły.
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PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Uczeń ma prawo do:
a) respektowania swoich praw i obowiązków;
b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach;
c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;
d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;
e) życzliwego, podmiotowego traktowania;
f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;
g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
h) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego
i psychicznego);
i) poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;
j) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego, placu zabaw i innych
pomieszczeń szkolnych;
k)korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu
sportowego.
2. Uczeń ma obowiązek:
a) przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w
świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad
higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie
świetlicy;
b) zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy;
c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły;
d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze
świetlicy;
e) meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie;
f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych;
g) ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie;
h) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.

Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów) dzieci
uczęszczających do świetlicy
1.

2.
3.
4.

5.

Rodzice (opiekunowie) uczniów mają prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy jeśli
musi ono dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców
(opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające
zapewnienia im opieki w szkole.
Rodzice (opiekunowie) mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować
z opieki świetlicy informując o swojej decyzji wychowawców świetlicy.
Rodzice (opiekunowie) mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i
funkcjonowaniu dziecka w świetlicy.
Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami (opiekunami) realizowana jest w
formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej, elektronicznej
informacji lub informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy, Wychowawcy
świetlicy podają rodzicom bieżące informacje ustnie i na tablicy ogłoszeń.
W sprawach spornych rodzice (opiekunowie) mają prawo zgłosić się do dyrektora lub
wicedyrektora szkoły.
4

6.

7.

8.

Rodzice (opiekunowie) mają prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne
opuszczenie przez dziecko świetlicy w określonym czasie lub pisemnie upoważnić
inną osobę do odbioru dziecka ze świetlicy, jednocześnie przejmując
odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy.
Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy;
przekazania swojego dziecka pod opiekę wychowawcy świetlicy od godz. 730 i
odebrania do godz. 1700.
Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do respektowania regulaminu świetlicy.

WEWNĘTRZNY REGULAMIN
ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.
2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet
krótkotrwałym oddaleniu się.
3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz
sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.
4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych
urządzeń technicznych przyniesionych z domu.
6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty
przynoszone do szkoły.
7. Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzenia dziecka do świetlicy, nie
zostawiając dzieci w szatni bez opieki.
8. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby określone w
karcie zgłoszeniowej.
9. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać Świetlicy szkolnej oraz nie
może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z
przepisami Kodeksu ruchu drogowego). Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią,
należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze Świetlicy.
10. W wyjątkowych wypadkach jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie
umieszczone w karcie zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe pisemne
oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy.
11. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest
oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny o której
dziecko ma opuścić świetlicę.
12. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą
przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w
karcie. O takiej sytuacji będzie informowany kierownik świetlicy, pedagog szkolny
lub w szczególnych przypadkach policja.
13. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o
odbiorze dziecka ze świetlicy.
14. Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko ze Świetlicy, oczekując na niego przed salą
świetlicową. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed
szkołą.
15.W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz
wychowawcami klas.
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16. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego
uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego
do świetlicy.
17. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać
dziecko ze Świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi Świetlicy.
18. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić kierownika świetlicy o
problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy.
19. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy
świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.
20. Wychowawcy Świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren
szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w Świetlicy.
21. W Świetlicy, przez cały rok szkolny, obowiązuje zmiana obuwia.
22. Rodzice/opiekuni prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców Świetlicy
o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które
mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby,
alergie, orzeczenia poradni itp.).
23. W momencie zapisu dziecka do Świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się
i akceptują Regulamin Świetlicy.

KODEKS WYCHOWANKA ŚWIETLICY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

Przychodzę do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po skończonych zajęciach.
Wchodząc do świetlicy zgłaszam wychowawcy swoje przybycie.
Nie wychodzę ze świetlicy szkolnej bez gody wychowawcy.
Nie oddalam się od wychowawcy podczas wyjść poza salę świetlicową.
Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
Szanuję innych, nikomu nie dokuczam.
Biorę aktywny udział w zajęciach.
Staram się cicho pracować i bawić.
Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staram się je jak najlepiej wykonać.
Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć.
Nie przeszkadzam innym dzieciom w pracy i zabawie.
Dbam o porządek w sali.
Po skończonej zabawie i po zajęciach zawsze porządkuję swoje otoczenie.
Szanuję sprzęty i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy.
Szanuję cudzą i swoją własność.
Bez zgody właściciela nie ruszam cudzych rzeczy.
Dbam o higienę osobistą.
Myję ręce przed posiłkiem, gdy skorzystam z toalety, po powrocie z boiska.
Gdy w świetlicy spożywam posiłki i napoje siadam przy stoliku.
Zmieniam obuwie i pozostawiam w szatni ubrania wierzchnie.
Przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa
pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie,
podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu
stanowiącego wyposażenie świetlicy,
Zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,
Stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły,
Informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu
ze świetlicy,
Meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie;
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26.
27.
28.

Aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych;
Ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie;
Zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.

Powierzanie opiece i odbieranie
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały
powierzone jego opiece czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej
same przed lub po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych.
Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie. Tak samo postępuje w
przypadku odbioru przez rodziców lub osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi
samodzielnie ze świetlicy np. do toalety.
Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy.
Dziecko, które samo wraca do domu ze świetlicy musi mieć pisemną zgodę rodziców
(opiekunów). Jeśli jest to informacja w dzienniczku, to wychowawca ma obowiązek ją
skserować i przechować w dokumentacji świetlicy. Za dziecko, które za pisemną
zgodą rodzica (opiekuna) samo wraca do domu lub jest odbierane przez osobę
upoważnioną, odpowiada rodzic (opiekun) czyli osoba wydająca zgodę.
W przypadku odbioru dziecka przez osoby inne niż rodzice (opiekunowie) wymagane
jest pisemne upoważnienie.
Rodzice (opiekunowie), których dzieci odbierane są przez starsze rodzeństwo
wyrażają zgodę i oświadczenia na piśmie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo
dzieci w drodze ze szkoły, do domu.
Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic (opiekun)
i musi ono zawierać: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego osoby odbierającej
dziecko oraz czytelny podpis rodzica (opiekuna).

Sytuacje wyjątkowe
1.

2.
3.




4.




W sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie wychowawca świetlicy zgłasza ten
fakt pielęgniarce szkolnej i przekazuje telefoniczną informację rodzicowi
(opiekunowi) ucznia.
Wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi.
W przypadku nie odebrania dziecka do godz. 1700 wychowawca podejmuje
następujące działania:
Zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dziecku
Kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami), osobami upoważnionymi do
odbioru dziecka
Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami
(opiekunami) lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka zawiadamia dyrekcję
szkoły, a następnie policję
Sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic (opiekun) lub osoba upoważniona
zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie, należy:
Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły
Nakazać osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły; w przypadku
odmowy powiadomić policję lub straż miejską.
Wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka - osobę
upoważnioną.
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Jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, należy powiadomić policję lub
straż miejską
Wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych
działań

Ważne informacje
1. Nie podlega opiece dziecko, które nie zgłosi się do świetlicy.
4. Ze względów bezpieczeństwa dzieci nie są wypuszczane ze świetlicy na telefoniczną
prośbę rodziców/opiekunów.
5. Odbierać dziecko mogą jego rodzice/ opiekunowie lub osoby wskazane przez rodzica w
„Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy".
6. Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają osoby upoważnione pisemnie przez
rodziców/opiekunów prawnych.
7. Każda osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest ten fakt zgłosić wychowawcy.
8. Uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze
świetlicy do domu, po zgłoszeniu wyjścia wychowawcy.
9. Rodzice, których dziecko samodzielnie wraca do domu, ponoszą pełną odpowiedzialność
za jego bezpieczeństwo.
10.Uczeń sprawiający problemy wychowawcze, zagrażający bezpieczeństwu własnemu, jak i
innych dzieci, nie respektujący ogólnie przyjętych zasad zachowania, może zostać
usunięty z listy uczestników świetlicy. Wniosek wraz z uzasadnieniem kieruje
wychowawca do Dyrektora szkoły.

Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowują wychowawcy świetlicy we
współpracy z wicedyrektorem.
Regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza dyrektor szkoły.
Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy i bibliotece szkolnej. Jest
jedynym obowiązującym regulaminem świetlicy.
Wszelkie wcześniejsze regulaminy tracą moc z dniem obowiązywania niniejszego
regulaminu.

.
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