Regulamin pracy świetlicy szkolnej

Celem pracy wietlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i
opiekuńczych dla uczniów, zapewnienie im aktywnego wypoczynku oraz pomocy w
przygotowywaniu prac domowych.
1. wietlica jest czynna w godzinach: 7:00 – 17:00.
2. Nie podlega opiece nauczycieli wietlicy dziecko przebywające w szkole przed
godziną 7:00, a także dziecko, które nie dotrze do wietlicy. W takiej sytuacji
odpowiedzialność ponoszą rodzice dziecka. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje
przyjście do świetlicy.
3. Warunkiem przyjęcia dziecka do wietlicy jest złożenie przez rodziców/opiekunów
prawnych w wyznaczonym terminie wypełnionej karty zgłoszenia.
4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełniania karty zgłoszenia oraz
aktualizacji danych.
5. Odbierać dziecko ze wietlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez
nich upoważnione pisemnym o wiadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy
zobowiązana jest powiadomić o tym nauczyciela świetlicy. Uczniowie mogą
samodzielnie wychodzić ze wietlicy do domu, jeżeli dostarczą nauczycielowi wietlicy
pisemne zezwolenie rodziców.
6. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze wietlicy (np.
odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyj cie, itp.) rodzice
muszą powiadomić nauczycieli wietlicy na pi mie (z aktualną datą i podpisem). Bez takiego
powiadomienia (upoważnienia) dziecko nie może opuścić świetlicy.
7. Dziecko przebywające w wietlicy zobowiązane jest do przestrzegania okre lonych
zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w wietlicy, kulturalnego
zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz poszanowania sprzętu stanowiącego
wyposażenie świetlicy.
8. Za rzeczy zniszczone lub zgubione przez dzieci odpowiadają ich rodzice bądź
opiekunowie prawni.
9. Jakiekolwiek upoważnienia telefoniczne nie będą uwzględniane.
10. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego ocenę z zachowania.
. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem wietlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z
wychowawcą wietlicy.
11. W przypadku nie odebrania dziecka do zakończenia zajęć wietlicowych, tj. do
godziny 17:00 i wyczerpania możliwo ci nawiązania kontaktu z rodzicami/opiekunami
prawnymi podejmowane będą działania profilaktyczne:
Dziecko ma obowiązek odrabiać lekcje w świetlicy (proszę zakre lić Państwa wybór):
TAK  NIE 
Uczeń w razie potrzeby może otrzymać pomoc w odrabianiu prac domowych.
*O WIADCZENIE
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka …………………………………..
na stronie internetowej szkoły.
………………………………………………. ………………………………………………….
Czytelny podpis matki/prawnego opiekuna Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna
* - wypełniamy w razie zgody na publikację wizerunku.
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem świetlicy szkolnej.
Zobowiązuję się do aktualizacji danych (numery telefonów kontaktowych, adres) oraz
cisłej współpracy z nauczycielami wietlicy w celu zapewnienia dziecku najlepszych i
najbezpieczniejszych warunków pobytu w wietlicy szkolnej.
……………………………………………
Data zapoznania się z regulaminem

……………………………………………………
Czytelny podpis rodziców/prawnych opiekun

