Regulamin świetlicy szkolnej
1. Świetlica jest czynna w godzinach 7.00-17.00.
2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie przez rodziców/opiekunów
prawnych w wyznaczonym terminie, wypełnionego wniosku przyjęcia do świetlicy.
3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
4. Nie podlega opiece wychowawców świetlicy dziecko, które nie dotrze do świetlicy.
Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy wychowawcy świetlicy.
5. W świetlicy obowiązuje Kodeks Świetliczaka, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu.
6. 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.
7. Za zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność
materialną ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
8. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia u wychowawcy
(np. do toalety, biblioteki itp.)
9. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone i pozostawione przez dzieci
wartościowe przedmioty (np. telefony komórkowe, urządzenia typu odtwarzacze, konsole) itp.
urządzenia elektroniczne oraz inne przedmioty (zabawki) przynoszone do świetlicy z domu.
10. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do uzupełniania wniosku zgłoszenia oraz
niezwłocznego aktualizowanie danych, szczególnie numerów kontaktowych i osób upoważnionych
do odbioru dziecka ze świetlicy.
11. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich
upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić
o tym fakcie wychowawcę świetlicy.
Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców/opiekunów prawnych i mogą samodzielnie
wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić nauczycielowi pełniącemu dyżur.
12. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka
przez osobę dotąd nie upoważnioną lub samodzielne wyjścia itp.) rodzice/opiekunowie prawni muszą
powiadamiać wychowawców świetlicy na piśmie (z datą i podpisem oraz danymi osoby odbierającej
dziecko). Inne formy przekazywania informacji nie będą respektowane.
13. Nauczyciele świetlicy są do dyspozycji rodziców w trakcie konsultacji.
Bez pisemnego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

