Regulamin Świetlicy Szkolnej na rok szkolny 2022/2023
1. Świetlica zorganizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w
szkole ze względu na:
a) czas pracy rodziców,
b) organizację dojazdu do szkoły
c) oczekiwanie na zajęcia dodatkowe
d) inne okoliczności losowe wymagające zapewnienia opieki w szkole
2. Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy zgłaszają rodzice (prawni
opiekunowie). Wzór wniosku opracowują wychowawcy świetlicy.
3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców karty
zapisu, karta musi zawierać aktualne numery telefonów oraz adres.
4. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do świetlicy podejmuje dyrektor szkoły po
zaopiniowaniu wniosku przez wychowawców świetlicy i pedagoga szkolnego.
Do zapisania kwalifikują się w pierwszej kolejności uczniowie klas I – III
rodziców pracujących.
5. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności
szkoły.
6. W świetlicy szkolnej uczniowie mają możliwość odrabiania prac domowych
oraz uczestniczenia w zajęciach dostosowanych do ich wieku i potrzeb.
7. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w
grupie nie powinna przekraczać 25 uczniów.
8. Uczeń ma obowiązek informować o każdorazowym oddaleniu się od grupy
(wyjście z sali, placu zabaw, boiska szkolnego) opiekuna świetlicy.
9. Dzieci zostają zapoznane z zasadami BHP; mają obowiązek szanować rzeczy
własne i kolegów, szczególną troską otaczać sprzęt i wyposażenie świetlicy.
10. Wszyscy uczniowie wypełniają polecenia wychowawców, odnoszą się do nich
z szacunkiem, respektują normy współżycia w grupie.
11. Dobre zachowanie i czynny udział w zajęciach jest nagradzane-( pochwały) ,a
złe karane-(upomnienia).

12. Uczniowie korzystają z telefonów komórkowych w świetlicy tylko za zgodą
nauczyciela.
13. Dzieci przydzielane są do grup wg poziomu klasy, opiekę nad grupą pełnią
wychowawcy.
14. Świetlica czynna jest w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne lub
opiekuńczo-wychowawcze w szkole.
15. Świetlica zapewnia dzieciom opiekę wyłącznie w godzinach od 6.45 -16.30.
16. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru uczniów ze świetlicy.
17. Uczeń samodzielnie wracający do domu musi posiadać pisemną zgodę
rodziców /opiekunów prawnych/.
18. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście oraz wyjście ze świetlicy.
19. Uczeń nie może opuścić świetlicy na podstawie telefonu od rodziców
/opiekunów prawnych.
20. W przypadku nieodebrania dzieci ze świetlicy do godziny 16.30 oraz braku
jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami /opiekunami prawnymi/, wychowawca
powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora oraz Policję.
21. W razie zaistnienia w szkole nauki zdalnej, świetlica będzie prowadziła swoją
działalność według wytycznych Dyrektora Szkoły .

