Regulamin świetlicy szkolnej
w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu
1. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się komisyjnie, na podstawie pisemnego wniosku
rodziców/opiekunów prawnych dziecka na kartach zgłoszenia do świetlicy szkolnej, dostarczonej
do sekretariatu szkoły w określonym terminie.
2. Złożone wnioski rodziców/prawnych opiekunów są poufne i objęte ochroną danych osobowych.
3. Świetlica czynna jest w dni pracy szkoły, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w godzinach 700
– 1600.
4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, w których liczba uczniów nie
przekracza 25.
5. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność
wychowawcy świetlicy, do czasu wyjścia na zajęcia lekcyjne lub zajęcia dodatkowe, odbioru
przez osobę upoważnioną lub samodzielnego wyjścia na podstawie pisemnych deklaracji
złożonych przez rodziców/opiekunów prawnych.
6. Uczeń może korzystać z opieki w świetlicy przed lekcjami, po lekcjach oraz w czasie, gdy klasa
ma zajęcia, w których uczeń nie uczestniczy (np. religia).
7. Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach świetlicy szkolnej, na boisku szkolnym, w sali zabaw
lub na terenie przyszkolnym.
8. W czasie wyjścia na zajęcia poza budynek szkoły uczniowie przestrzegają obowiązujących zasad
pobytu na terenie boiska i placu zabaw oraz samowolnie nie oddalają się od wychowawcy.
9. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do znajomości rodzaju zajęć dodatkowych, na jakie
zapisują dziecko oraz terminów, w jakich się one odbywają.
10. Dzieci wychodzą ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne po przyjściu nauczyciela, który
prowadzi zajęcia i któryod tego momentu bierzeodpowiedzialność za dziecko oraz za jego powrót
do świetlicy.
11. W świetlicy uczniowie chodzą w obuwiu zmiennym.
12. Dziecko ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie prawni oraz wyznaczone prze nich osoby,
wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
13. W wyjątkowych sytuacjach dziecko może być odebrane przez inną osobę, której rodzic nie wpisał
do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od
rodziców/opiekunów
prawnych
przekazanego
wychowawcy
świetlicy
(np. w zeszycie korespondencji dziecka).
14. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez
wychowawcę świetlicy.

15. Dziecko może być odbierane także przez rodzeństwo, które ukończyło 10 lat tylko na podstawie
pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych złożonej w Karcie zgłoszenia dziecka
do świetlicy.
16. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek poinformowania wychowawcy/nauczyciela
świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
17. Dziecko zabierane ze świetlicy nie może być w danym dniu powtórnie przyjęte.
18. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy
u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki itp.).
19. Każda zmiana decyzji rodziców/prawnych opiekunów w kwestii pobytu dziecka w świetlicy
powinna być przekazana w formie pisemnej z data i podpisem.
20. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przestrzegania godzin pracy świetlicy i
punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach, czyli do godziny 16.00.
21. W przypadku złego samopoczucia dziecka wychowawca-opiekun grupy informuje o tym
rodzica/prawnych opiekunów.
22. W świetlicy dzieci mogą korzystać z telefonów komórkowych wyłącznie w celu kontaktu z
rodzicami/prawnymi opiekunami i jedynie za zgodą wychowawcy świetlicy.
23. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w świetlicy rzeczy osobiste dzieci.
Dziecko nie powinno przynosić do świetlicy wartościowych rzeczy(zabawek, pieniędzy,
urządzeń elektronicznych i innych tego typu przedmiotów).
24. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni dziecka, którzy
zobowiązani są do naprawienia lub rekompensaty finansowej szkody.
25. Dzieci przebywające w świetlicy zobowiązane są do przestrzegania Kontraktu świetlicowego,
zawartego pomiędzy wychowawcami a dziećmi.
26. Zachowanie w świetlicy wpływa na ocenę zachowania dziecka w I okresie i na koniec roku
szkolnego.
27. Wychowawcy/nauczyciele
świetlicy współpracują z rodzicami/opiekunami prawnymi,
wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym celu rozwiązywania napotkanych trudności
wychowawczych.

Prawa ucznia w świetlicy
Uczeń uczęszczający do świetlicy szkolnej ma prawo do:
1. Stałej opieki wychowawczej.
2. Życzliwego traktowania.
3. Poszanowania godności osobistej.
4. Uzyskania pomocy w przypadku trudności w odrabianiu zadań domowych.
5. Pomocy w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
6. Udziału w zajęciach, imprezach, wydarzeniach świetlicowych.
7. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
8. Otrzymywania pochwał, wyróżnień i nagród w konkursach.
9. Korzystania z pomocy dydaktycznych: książek, czasopism, gier, zabawek, przyborów i
sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy.

Obowiązki ucznia w świetlicy
Uczeń uczęszczający do świetlicy szkolnej ma obowiązek:
1. Po wejściu do świetlicy zgłaszać swoją obecność wychowawcy/nauczycielowi w świetlicy.
2. Przestrzegać Kontraktu świetlicowego.
3. Ponosić odpowiedzialność za własne zachowanie.
4. Stosować się do poleceń wychowawców/nauczycieli świetlicy.
5. Zachowywać się kulturalnie.
6. Uczestniczyć czynnie w zajęciach świetlicowych.
7. Każdorazowo zgłaszać swoje wyjście ze świetlicy (np. do toalety, biblioteki itp.).
8. Zgłaszać złe samopoczucie i urazy.
9. Przestrzegać zasad pobytu na terenie boiska, placu zabaw, terenu przyszkolnego.
10. Nie oddalać się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową.
11. Dbać o ład i porządek, przybory własne i cudze oraz wyposażenie świetlicy.

