Szanowni Państwo!
W roku szkolnym 2018/2019 świetlica szkolna działa po zakończeniu zajęć
lekcyjnych do godziny 17:30. Podzielona zostaje na 3 oddziały, których zestawienie
przedstawiam w poniższej tabeli:
KLASY

SALE

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

K. Ortyl
A. Frydrych
E. Badura
I A, I B, II A, II B, III

K. Kmak

6, 7, 8, 9, 10

B. Baster- Chwastek
A. Zawadzka
J. Mruczek
B. Szlęk
IV A, IV B
V A, V B, VI A, VI B.
VII A, VII B

25, 23

M. Chalcarz
P. Klimowski

43, 44

M. Łęczycki

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. W przypadku zapomnienia karty przez rodzica
istnieje możliwość (po okazaniu dowodu osobistego) wywołania dziecka ze
świetlicy przez Panie z portierni. Kartę zbliżeniową dajemy dziecku na własną
odpowiedzialność, gdyż karta ta umożliwia dziecku samodzielne opuszczenie
Szkoły.
W przypadku rezygnacji z karty zbliżeniowej wypełniamy „Upoważnienia
do odbioru dziecka ze świetlicy” i każdorazowo wpisujemy się do zeszytu

odbiorów. Dziecko wówczas wywoływane jest za pośrednictwem pań z portierni.
Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być
wówczas przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez
rodziców piśmie. Nie wypuszczamy ze świetlicy dzieci bez kart na żadną prośbę
telefoniczną ani w przypadku informacji słownej samego dziecka lub innej osoby.
Istnieje możliwość pozostawienia jednorazowego upoważnienia na dany
dzień rano u pań portierek. Panie z portierni oraz wychowawcy świetlicy mają
prawo poprosić o dokument tożsamości każdą osobę odbierającą dziecko.

O godzinie 17:00 pozostali uczniowie wszystkich klas IV-VIII
przechodzą do oddziału świetlicowego klas I-III. Tam pozostają do końca
świetlicy do godziny 17:30.
Bardzo proszę nie wchodzić do sal świetlicowych, poza wyjątkowymi
sytuacjami wymagającymi rozmowy z wychowawcą świetlicy. W momencie
informacji o odbiorze dziecka przechodzi ono pod opiekę osoby odbierającej
(nie ma możliwości ponownego powrotu dziecka do świetlicy).
Proszę o przestrzeganie wyżej wymienionych zasad, gdyż mają one na
celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa dzieciom.

