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1. Po lekcjach uczniowie są przyprowadzani do świetlicy przez nauczycieli kończących
lekcje.
Grupy zróżnicowane są wiekowo. W roku szkolnym 2017/2018 świetlica podzielona
zostaje na 3 oddziały, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:
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2. Zachowanie i kultura osobista ucznia podczas pobytu w świetlicy brane są pod
uwagęprzywystawianiuocenyzzachowania.
3. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy świetlicy szkolnej (osobny dla
każdego oddziału).
4. Nauczyciel prowadzący kółka pozalekcyjne przychodzi po swoich uczniów do
świetlicy i po zajęciach ich odprowadza.

5. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały
przyprowadzone do świetlicy przez nauczycieli kończących zajęcia dydaktyczne lub
inne zajęcia dodatkowe (logopedyczne, kółka zainteresowań, itd.).

6. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet
krótkotrwałym oddaleniu się.
7. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych (jak przewiduje
regulamin szkoły) oraz innych sprzętów elektronicznych: mp3, gry PSP, itp.
przyniesionychzdomu.

8. Za zaginione telefony, mp3 i inne urządzenia elektroniczne przyniesione z domu
świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

9. Uczniowie mogą przynosić własne zabawki (z wyłączeniem gier elektronicznych) w
poniedziałki na własną odpowiedzialność. Wychowawca świetlicy nie ponosi
odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie tych zabawek.

10. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez
nauczyciela świetlicy.
11. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać
o wyposażenie świetlicy.

12. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania reguł
zachowania się w świetlicy. Notoryczne ich łamanie będzie zgłaszane wychowawcy
klasy oraz rodzicom/opiekunom dziecka.
13. Zabawki, gry planszowe, pomoce plastyczne wydaje uczniom wychowawca świetlicy.
Po zabawie uczniowie powinni je uporządkować i odnieść na miejsce.
14. Szkody popełnione przez uczniów w trakcie zajęć świetlicowych są natychmiast
odnotowywane i zgłaszane do opiekuna świetlicy, a w razie potrzeby do dyrektora
szkoły. W przypadku zniszczeń wynikających ze świadomego działania ucznia
wartość naprawy wyrządzonej szkody lub zakupu nowego przedmiotu (sprzętu)
pokrywają rodzice (opiekunowie prawni).

15. Świetlica szkolna działa do godziny 17:30. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania
godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania ich po skończonych
zajęciach.
16. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy (za
pośrednictwem karty zbliżeniowej lub pań z portierni) o odbiorze dziecka ze świetlicy.
Procedura odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej opisana jest w osobnym załączniku.

17. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie
posiadający odpowiednie karty zbliżeniowe (czytnik po odczytaniu kodu dziecka
automatycznie wysyła informację do opiekunów świetlic o oczekującym
rodzicu/opiekunie) lub w przypadku rezygnacji z karty za pośrednictwem pań z
portierni (po wcześniejszym wypełnieniu „Upoważnienia do odbioru dziecka ze
świetlicy” i wpisaniu się do zeszytu odbiorów panie z portierni wywołują dziecko).
18. W przypadku rezygnacji z karty zbliżeniowej wszelkie zmiany dotyczące opuszczania
świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na
datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.
19. Nie wypuszczamy ze świetlicy dzieci bez kart na żadną prośbę telefoniczną, ani
w przypadku informacji słownej samego dziecka lub innej osoby.

20. Kartę zbliżeniową dajemy dziecku na własną odpowiedzialność. Karta umożliwia
dzieckusamodzielneopuszczenieSzkoły.

