REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 7.00 do 7.45 oraz po zakończeniu
zajęć lekcyjnych do godziny 17.00.
2. Obowiązkiem rodziców jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualne
odbieranie dzieci.
3. Do świetlicy szkolnej uczęszczać mogą tylko dzieci uprzednio zapisane,
odbywa się to przez oddanie wypełnionej karty zgłoszenia.
4. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.
5. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym,
nawet krótkotrwałym zamiarze oddalenia się.
6. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
7. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe
przedmioty przynoszone do szkoły.
8. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców. Mogą być też odebrane przez
osoby upoważnione podane na karcie zgłoszeniowej do świetlicy lub na
oddzielnym, pisemnym upoważnieniu z podaniem danych osobowych
potrzebnych do weryfikacji, w takim przypadku rodzic ponosi całkowitą
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
9. W przypadku życzenia rodziców, aby dziecko samodzielnie wyszło ze świetlicy
do domu potrzebna jest pisemna prośba rodziców, z podaniem daty i godziny,
o której dziecko ma opuścić świetlicę. W tym przypadku od momentu
opuszczenia przez dziecko szkoły rodzic ponosi całkowitą odpowiedzialność
za jego bezpieczeństwo.
10. Jeżeli w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dziecko po opuszczeniu
świetlicy, do niej powraca opiekun podpisuje listę przy odbiorze i w momencie
ponownego przyprowadzenia dziecka do szkoły. Od chwili jego wyjścia z
placówki do momentu ponownego zgłoszenia się u wychowawcy świetlicy
rodzic bierze całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
11. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy
szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10
roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu ruchu drogowego). Ewentualną
zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią, należy rozumieć jako zgodę na
samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy. (patrz p.7 Regulaminu)
12. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie
będą przekazywane. Wychowawca świetlicy będzie wzywał innego opiekuna
wymienionego w Karcie Zgłoszenia. O takiej sytuacji będzie informowany
dyrektor, pedagog szkolny lub w szczególnych przypadkach policja.
13. Osoby odbierające dzieci ze świetlicy zobowiązane są w momencie odbioru
poinformować o tym nauczyciela świetlicy i złożyć czytelny podpis na
odpowiedniej liście.
14. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic zmienia dni i godziny na
upoważnieniach lub oświadczeniach dotyczących opuszczania przez dziecko

świetlicy zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym nauczyciela
świetlicy.
15. W świetlicy respektowane są tylko upoważnienia i oświadczenia pobrane lub
napisane według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej szkoły.
16. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic postanowi wypisać dziecko ze
świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy.
17. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic postanowi wypisać dziecko ze
świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy.
18. O ewentualnych problemach wychowawczych zaistniałych podczas pobytu
dziecka w świetlicy szkolnej zostanie powiadomiony wychowawca danego
ucznia lub pedagog szkolny.
19. Rodzice dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy o
zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach,
które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole
(choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.).
20. W momencie zapisania dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują
Regulamin Świetlicy.

