WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1.Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00-17.00.
2. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania dzieci na zajęcia i punktualnego odbioru
dzieci ze świetlicy szkolnej.
3. Opiekę nad dzieckiem w drodze do szkoły i z powrotem sprawują rodzice / opiekunowie prawni lub
upoważnione przez nich na piśmie osoby, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
4. Na początku roku szkolnego rodzic zobowiązany jest wypełnić pisemną deklarację, określającą
sposób powrotu dziecka do domu po zajęciach szkolnych i przekazać wychowawcy świetlicy.
5. Dzieci z klas I-III ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby przez nich
upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o
tym wychowawcę świetlicy, także, jeśli odbiera dziecko z lekcji muzyki!
6. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą
powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem.
7. Obowiązkiem rodziców jest przekazanie nauczycielom aktualnych numerów swoich telefonów.
8. Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia należy przekazywać w formie pisemnej, oświadczenie
dostępne w świetlicy.
9. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy zarówno przed lekcjami,
jak i zawsze po zajęciach lekcyjnych. Dziecko przychodząc do świetlicy powinno zgłosić swoją
obecność wychowawcy świetlicy.
10.W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu.
11. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad,
dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się,
podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
12. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną
ponoszą rodzice/opiekunowie.
13. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy
u wychowawcy ( np. do toalety, biblioteki, itp.).
14. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy, aby dzieci
nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych, MP3, PSP,
KART PIŁKARSKICH itd.
15. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie w miejscach
nieobjętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli i wychowawców.
16.Atrakcyjność form działalności świetlicy opiera się głównie na pomocy finansowej otrzymywanej
od rodziców. Zebrane środki przeznaczone są na zakup materiałów piśmienniczych, gier
dydaktycznych, sprzętu sportowego, środków higienicznych, wody do picia, nagród i upominków w
organizowanych konkursach.
Składka wynosi 10 zł. miesięcznie. Ze względów organizacyjnych prosimy o jej uregulowanie w
możliwie jednej racie wynoszącej 100 zł.

