Załącznik nr 4 do zarządzenia dyrektora szkoły nr 1/2007/08 z dnia 31 sierpnia 2007 r.

REGULAMIN ŚWIETLICY
1. Świetlica szkolna jest czynna jest codziennie ( godz. pracy świetlicy podawane są
na dany rok szkolony według aktualnego zapotrzebowania).
2. Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie pod opieką nauczyciela mogą przebywać
w godzinach przed lub po lekcjach uczniowie: czekający na zajęcia lekcyjne,
oczekujący na rodziców, dojeżdżający do szkoły lub mający przerwę między
lekcjami.
3. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
4. Do świetlicy mogą być skierowani uczniowie z powodu nieobecności nauczyciela.
5. Po wejściu do świetlicy uczniowie zostawiają teczki we wskazanym przez
wychowawcę miejscu.
6. Uczniowie mają zapewnioną opiekę wychowawczą: mogą odrabiać lekcje,
korzystać z wyposażenia świetlicy (gier stolikowych, multimedialnych, pomocy
dydaktycznych, sprzętu sportowego i komputerowego).
7. Gry, pomoce oraz sprzęt wypożycza uczniowi nauczyciel i odbiera w kompletnym
stanie.
8. Za zniszczony sprzęt w świetlicy odpowiada uczeń, który dokonał zniszczenia
(w przypadku stwierdzenia świadomego zniszczenia przez ucznia wypożyczonego
sprzętu, będzie pobrana równowartość pieniężna uszkodzonego sprzętu).
9. Każdy uczeń, który chce opuścić świetlicę, musi poinformować o tym
wychowawcę i uzyskać jego pozwolenie na wyjście.
10. Uczniowie powinni zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać innym.
11. Uczniowie powinni zawsze stosować się do poleceń wychowawcy.
12. Wszyscy użytkownicy powinni dbać o czystość, porządek i estetyczny wygląd
oraz wystrój pomieszczenia świetlicy.
13. W świetlicy podczas zabaw przestrzegamy zasad bezpieczeństwa, obowiązujących
na innych lekcjach.
14. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP
i P/poż przez nauczyciela świetlicy.
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15. W świetlicy dzieci nie mogą bez pozwolenia nauczyciela korzystać z telefonów
komórkowych, MP 3 oraz innych przedmiotów elektronicznych przyniesionych
z domu.
16. Za zaginione telefony i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi
odpowiedzialności.
17. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów, którzy wracają do domu pod opieką
osoby dorosłej, są zobowiązani zostawić wychowawcy świetlicy pisemną
informację,

kiedy (dzień tygodnia, godzina) i kto z osób dorosłych jest

upoważniony do odbioru dziecka.
18. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego
powrotu do domu.
19. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczenie przez Nich
opiekunowie, których dane oraz numery dowodów osobistych wpisane są na do
karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
20. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę ,której danych
rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma
pisemne upoważnienie od rodziców ( opiekunów prawnych dziecka) i na
potwierdzenie odbioru ucznia wypełni odpowiednie oświadczenie.
21. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o
odbiorze dziecka ze świetlicy.
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