REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej w Charzykowach
1. Świetlica czynna jest w godzinach: 6.45 do 8.45 oraz od 11.30 do 15.30.
2. Do

świetlicy

mogą

uczęszczać

uczniowie

Szkoły

Podstawowej

w Charzykowach, których rodzice pracują zawodowo i opieka nad dzieckiem
jest niezbędna oraz uczniowie czekający na autobus szkolny lub zajęcia
dodatkowe.
3. Rodzice (opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają
kartę zgłoszenia zawierającą dokładne dane dziecka, rodziców (opiekunów) oraz
informację

o

zatrudnieniu

potwierdzoną

pieczątką

pracodawcy.

Na oświadczeniach należy podpisywać się czytelnie.
4. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
5. Uczeń ma obowiązek przed wejściem do świetlicy zdezynfekować dłonie oraz nosić
maseczkę, w przypadku dłuższego pobytu może ją stosować zamiennie z przyłbicą.
6. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet
krótkotrwałym oddaleniu się.
7. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez
nauczycieli świetlicy.
8. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku
szkolnym.
9. Uczeń ma obowiązek:
a) posiadać własne przybory i nie wymieniać się nimi między sobą,
b) dbać o ład i porządek,
c) układać tornistry w wyznaczonym miejscu,
d) bezwzględnie stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz
pozostałych pracowników szkoły,
e) informować natychmiast o wszelkich wypadkach oraz złym samopoczuciu,
f) zachowywać się kulturalnie.

10.Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego wyłącznie w celu komunikacji
z rodzicami.
11.Świetlica nie odpowiada za zgubione rzeczy dziecka.
12.W pracy z dziećmi wychowawca współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz
wychowawcami klas.
13.Wychowawca klasy, wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego,
uwzględnia

opinię

wychowawcy

świetlicy

na

temat

każdego

dziecka

uczęszczającego do świetlicy.
14.Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować
i dbać o wyposażenie świetlicy. Za umyślne, wynikłe z nieprzestrzegania umów
zniszczenia przez dziecko sprzętu, zabawek i innych rzeczy, wchodzących w skład
wyposażenia świetlicy, odpowiadają rodzice.
15.Uczeń notorycznie łamiący reguły zachowania w świetlicy, nie reagujący na
pisemne i ustne uwagi nauczycieli, wychowawców oraz rodziców, stwarzający
zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów przebywających w świetlicy, będzie
skreślony z listy wychowanków świetlicy szkolnej.
16.Wszelkie sytuacje związane z wychodzeniem i odbieraniem dzieci ze świetlicy oraz
wszelkie

zmiany

prosimy

przekazywać

pisemnie.

Szczególnie

dotyczy

to samodzielnych wyjść dziecka ze świetlicy. Jeżeli w trakcie roku szkolnego rodzic
postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić wychowawcy
świetlicy.
17.W sytuacji, gdy dziecko będzie odbierała inna osoba niż podana w karcie zgłoszeń,
należy dostarczyć pisemne oświadczenie z dokładną informacją, czy jest
to jednorazowa sytuacja, czy też zmiana na stałe.
18.Załącznikiem do Regulaminu są Procedury odbierania dzieci ze świetlicy Szkoły
Podstawowej w Charzykowach, znajdujące się na kolejnej stronie niniejszego
dokumentu.

PROCEDURY ODBIERANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHARZYKOWACH
1. Dzieci mogą być odbierane przez inne osoby upoważnione przez rodziców (prawnych
opiekunów). Upoważnienie pozostaje w dokumentacji świetlicy.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.
3. Rodzic
i

odbierający

kontaktuje

się

dziecko

ze

telefonicznie

świetlicy
z

nie

dyżurującym

wchodzi

do

nauczycielem

budynku
pod

szkoły

numerami:

52 33 55 120 lub 608 184 241.
4. Rodzic deklaruje w karcie zgłoszeniowej godzinę odbioru dziecka ze świetlicy
i zobowiązuje się do przestrzegania zadeklarowanego czasu.
5. Podczas odbioru dziecka należy unikać gromadzenia się, zachować dystans społeczny. Ze
względu na stosowane procedury czas odbioru dziecka ze świetlicy może ulec wydłużeniu.
6. Rodziców zobowiązuje się do przekazania powyższych zasad wszystkim osobom, które
będą przyprowadzać lub odbierać dziecko.
7. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść
ze świetlicy z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką
wychowawcy świetlicy, a dyrektor lub wychowawca świetlicy (w przypadku nieobecności
dyrektora) niezwłocznie skontaktuje się z jego rodzicami w celu ustalenia dalszego
postępowania.
8. Wszelkie

zmiany

o

sposobie

odbiory

dziecka

ze

świetlicy,

niezapisane

w karcie zgłoszeń, rodzice przekazują w formie pisemnej.
9. Dziecko należy odebrać ze świetlicy do godziny 15.30.
10. Wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka, gdy stan osoby odbierającej
dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub zachowanie tej osoby jest agresywne. W takim
przypadku wychowawca świetlicy ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia
sprawy oraz skontaktować się z drugim rodzicem.
11. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być
poświadczone przez orzeczenie sądowe.
12. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka ze świetlicy przez rodziców,
prawnych opiekunów lub osoby upoważnionych pisemnie, wychowawca świetlicy ma
obowiązek zawiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły, który podejmie stosowne
działanie.

