REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KIELNIE
W szkole zorganizowana jest świetlica jako pozalekcyjna forma wychowawczo-opiekuńczej
działalności szkoły dla uczniów. Celem jej działalności jest zapewnienie uczniom
zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków
do nauki własnej i rekreacji.
1. Świetlica szkolna mieści się

w trzech,

oddzielnych pomieszczeniach dla

poszczególnych grup wychowawczych.
2. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17.00.
3. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie:
▪

dojeżdżający, z zastrzeżeniem pkt. 6,

▪

klas 0-III, których rodzice pracują,

na podstawie złożonej karty zgłoszenia dziecka do stałego przebywania w świetlicy
szkolnej, której wypełnienie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu świetlicy
szkolnej. Wzór karty zgłoszenia dziecka stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
4. W sytuacjach wymagających zapewnienia opieki dzieciom, na pisemny wniosek
rodziców zawierający uzasadnienie, do świetlicy szkolnej mogą być zapisani uczniowie
klas IV-VIII i III gimnazjum. Wniosek składa się do dyrektora szkoły.
5. Uczniowie Szkoły Podstawowej korzystają ze świetlicy bezpłatnie. Rodzice dzieci
pięcioletnich ponoszą koszty pobytu dziecka w świetlicy (zgodnie z uchwałą Rady
Gminy Szemud nr XXVI/321/2016 i na podstawie wystawionego rachunku).
6. Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej zobowiązani są do zgłoszenia się
u wychowawcy świetlicy codziennie w celu potwierdzenia obecności.
7. Dzieci z klas 0 wychodzą na zajęcia i wracają z nich do świetlicy zawsze pod opieką
nauczyciela uczącego.
8. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy wychowawczej
i opiekuńczej.
9. Wychowawcy współpracują z nauczycielami wychowanków uczęszczających
do świetlicy.

10. Dziecko do lat 7 ze świetlicy mogą odbierać jedyni rodzice lub osoba/y przez nich
upoważniona/e w karcie zgłoszenia. W przypadku dzieci powyżej 7 lat rodzic może
wyrazić zgodę na samodzielny lub pod opieką starszego rodzeństwa (co najmniej 10
lat) powrót do domu, na podstawie oświadczenia złożonego w karcie zgłoszenia.
11. Rodzice (prawni opiekunowie) lub inne osoby upoważnione do odbioru dziecka
ze świetlicy podczas lekcji lub przerw, zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu
wychowawcy świetlicy.
12. Dzieci korzystające z zajęć dodatkowych (karate, judo, piłka nożna, szachy itp),
są odbierane i przyprowadzane na świetlicę szkolną pod opieką osoby prowadzącej
zajęcia.
13. Wszelkie zmiany dotyczące odbierania dziecka ze świetlicy muszą być przekazane
nauczycielowi świetlicy

na piśmie, ze wskazaniem daty, której zmiana dotyczy.

W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców o zmianie, dziecko uczęszcza
do świetlicy według informacji zawartych w karcie zgłoszenia.
14. Uczniowie niepełnosprawni korzystający z dowozu busem są odbierani przed zajęciami
i odprowadzani po zajęciach do busa szkolnego przez opiekunki.
15. Za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci nauczyciel świetlicy nie ponosi
odpowiedzialności.
16. Za celowo wyrządzone przez ucznia szkody w świetlicy materialną odpowiedzialność
ponoszą rodzice.
17. W przypadku, gdy uczeń sprawia kłopoty wychowawcze, nie szanuje sprzętu
i wyposażenia świetlicy, opuszcza świetlicę bez zgody – otrzymuje punkty ujemne.
W przypadku powtarzających się uchybień zostanie powiadomiony wychowawca
i rodzice, a niewłaściwe zachowanie powtarzające się notorycznie może skutkować
usunięciem z listy dzieci uczęszczających na świetlicę.
18. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka w godzinach pracy świetlicy (sytuacje
losowe)
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o zaistniałej sytuacji kierownika świetlicy, który podejmie decyzję o dalszym
postępowaniu. Z przebiegu zaistniałej sytuacji wychowawca świetlicy zobowiązany jest

sporządzić notatkę ze zdarzenia podpisaną przez świadków i przekazać ją dyrektorowi
szkoły.
20. Trzykrotny odbiór dziecka przez rodziców po zakończeniu pracy świetlicy może
skutkować podjęciem odpowiednich działań w stosunku do rodziców (powiadomienie
dyrekcji szkoły i pedagoga, którzy podejmą decyzję o dalszym postępowaniu,
np. powiadomieniu Sądu Rodzinnego).
21. W przypadku, kiedy wychowawca świetlicy stwierdzi, że rodzic (opiekun) zgłosił się
po dziecko pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, niezwłocznie
powiadamia wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły. Osobie pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających nakazuje opuścić teren szkoły, wzywa do
szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka.
22. W przypadku, gdy wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzic
odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, nauczyciel wzywa Policję.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września 3018 r.

