Regulamin pracy świetlicy
Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach
I. Zasady ogólne
1. Świetlica działa w ramach Szkoły, spełnia funkcję opiekuńczą, wychowawczą, profilaktyczną
i edukacyjną.
2. Cele działania świetlicy:
a. zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej,
b. zorganizowanie, w miarę możliwości pomocy w odrabianiu lekcji i nauce,
c. zorganizowanie zajęć sprzyjających rekreacji fizycznej
d. rozwijanie zainteresowań
3. Świetlica jest czynna po zajęciach lekcyjnych do godz.17.00. Czas pracy świetlicy szkolnej
w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole, określa Dyrektor Szkoły.
4. Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci z klas I-III.
II. Zasady zapisu do świetlicy szkolnej.
1. Zapisy do świetlicy prowadzone są w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego.
2. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy
szkolnej, którą można odbierać u nauczycieli świetlicy.
a. rodzice pisemnie zgłaszają chęć skierowania dziecka do świetlicy szkolnej z
zaznaczeniem

czasu

jego

pobytu

w

świetlicy

i

wskazaniem

osoby/osób

upoważnionej/nych do odbioru dziecka ze świetlicy;
b. rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do pisemnego poinformowania
nauczyciela świetlicy o możliwościach skontaktowania się z nim w sytuacjach
koniecznych, np.: nagła choroba dziecka, wypadek i inne zdarzenia;
c. w przypadku innego, niż zadeklarowany, odbioru dziecka, rodzic powinien
poinformować wychowawcę pisemnie. Prośba powinna zawierać imię, nazwisko i
numer dokumentu tożsamości osoby odbierającej.
d. pierwszeństwo do przyjęcia dziecka na świetlicę szkolną mają uczniowie rodziców
pracujących
III. Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej.
1. Dzieci przyprowadzane są do świetlicy przez nauczycieli kończących z nimi lekcje.
2. Dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe odbierane są ze świetlicy przez prowadzących te
zajęcia, a po nich odprowadzane ponownie do świetlicy (w określonym czasie odpowiedzialność za
ucznia ponosi osoba prowadząca zajęcia dodatkowe).

3. Obowiązkiem dziecka jest każdorazowo zgłosić swoje przyjście do świetlicy, co wychowawca
odnotowuje w dzienniku.
4. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego
wejścia na teren świetlicy do chwili odebrania go przez osoby do tego uprawnione.
5. Podczas przebywania w świetlicy szkolnej wychowankowie zobowiązani są do:
- dbania o bezpieczeństwo swoje i innych;
- zgłaszania do wychowawców wszelkich wypadków i niedyspozycji;
- aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych;
- przestrzegania dyscypliny;
- dbania o czystość i porządek;
- szanowania gier i przyborów
- zgłaszania do wychowawcy każdorazowo zamiaru wyjścia ze świetlicy szkolnej.
6. Korzystanie z usług świetlicy jest bezpłatne dla uczniów klas I-III.
7. Informacje związane z bieżącymi sprawami dotyczącymi pracy w świetlicy znajdują się na tablicy
ogłoszeń.
IV. Zasady odbioru dziecka ze świetlicy
1. Ze świetlicy wychowankowie są odbierani przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione na
piśmie i zapisane w karcie zgłoszenia. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest
powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
3. Rodzice zobowiązani są do terminowego odbioru dziecka ze świetlicy (zgodnego z
oświadczeniem), jednak nie później niż do godziny 17.00.
4. W sytuacjach losowych rodzic jest zobowiązany do powiadomienia szkoły, pod wskazanym
numerem telefonu, o spóźnieniu po odbiór dziecka.
5. Jeżeli dziecko nie jest odebrane do godziny 17.00 i pomimo wielokrotnej próby kontaktu nie uzyska
się go do godziny 17.30, wychowawca świetlicy, po uzgodnieniu z Dyrektorem, zawiadamia o fakcie
policję.
V. Dokumentacja świetlicy szkolnej.
1. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
2. Roczny plan pracy.
3. Dzienniki zajęć.
4. Regulamin pracy świetlicy.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 września 2017 r.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka
I. Dane dziecka:
1 . Imię i nazwisko………………………………………………………. Klasa……..
Numer telefonu………………………………………………………………………
matka

ojciec

II. Pobyt dziecka w świetlicy
1. Przewidywane dni i godziny uczęszczania dziecka do świetlicy:
Poniedziałek ……………………………..
Wtorek ……………………. ………………
Środa ………………………………………
Czwartek …………………………………...
Piątek………………………………………..
2 . Problemy zdrowotne i wychowawcze (na co należy zwrócić uwagę?)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. Inne osoby(poza rodzicami/prawnymi opiekunami) upoważnione do odbioru dziecka
ze świetlicy:
Imię i nazwisko…………………………………………………. tel……………………
seria i numer dowodu osobistego………………………………………
Imię i nazwisko…………………………………………………. tel……………………
seria i numer dowodu osobistego………………………………………
4.Zobowiązuje się do zakupu wyprawki na potrzeby zajęć świetlicowych.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem pracy świetlicy.
Zobowiązujemy się do przestrzegania regulaminu świetlicy oraz do ścisłej współpracy z personelem
świetlicy w celu zapewnienia naszemu dziecku najlepszych warunków pobytu w świetlicy.
……………………………

………………………………..….

miejscowość i data

podpisy rodziców/opiekunów

Jeżeli dziecko będzie uczęszczało na zajęcia dodatkowe w trakcie pobytu na
świetlicy szkolnej - prosimy o pisemną informację.

