REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP 8 W TCZEWIE

I.

Postanowienia ogólne:

1. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów z klas I – III, dla dzieci rodziców pracujących.
2. Opieką wychowawczą mogą być objęci wszyscy uczniowie dojeżdżający z poza miasta Tczewa.
3. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu
nieobecności nauczyciela.
4. Świetlica czynna jest w godzinach 6:30 – 16.
5. Przyjmowanie uczniów dokonuje się na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA dziecka do świetlicy, zapisy
odbywają się na początku roku szkolnego.
6. Kwalifikacji ucznia do świetlicy dokonują wychowawcy świetlicy.
7. W świetlicy realizowane są zajęcia zgodne z rocznym planem pracy.
8. Liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego wychowawcę w świetlicy nie może
przekroczyć 25 uczniów.
9. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dziecka, które zostało przyprowadzone do
świetlicy lub zgłosiło się do niej samo przed lub po lekcjach.
10. W czasie przerw dzieci przebywają na boisku szkolnym lub w świetlicy pod opieką wychowawcy
świetlicy (na podst. pkt. 9 „Regulaminu świetlicy”).
11. Dzieci z klas pierwszych są przyprowadzane po zajęciach na świetlicę przez wychowawcę lub
nauczyciela przedmiotu (religia, j. angielski) lub nauczyciela mającego zastępstwo.
12. Zasady opuszczania świetlicy przez dzieci określają rodzice w pisemnych oświadczeniach w
KARTACH ZGŁOSZENIA.
13. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:
• samodzielnego wyjścia dziecka do domu;
• odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun.
14. Rodzice zobowiązani są do odbierania dzieci do godziny 16.
15. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko. W
razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego
rodzicami/prawnymi opiekunami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim
organom (policja).
16. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. samodzielne wyjście)
rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie- z datą i podpisem.
17. Uczeń przebywający w świetlicy zobowiązany jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących
przede wszystkim bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się, zasad higieny oraz do szanowania
sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
18. Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy w sytuacji w sytuacji: ustnej lub pisemnej deklaracji
rodziców (opiekunów) o wypisaniu dziecka ze świetlicy lub niezłożenia podania o przyjęcie na nowy
rok szkolny.
19. Nauczyciele nie odpowiadają za rzeczy dzieci pozostawione w świetlicy.

