REGULAMIN ŚWIETLICY
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku
rok szkolny 2016/2017
1. Świetlica obejmuje opieką wyłącznie dzieci, których obydwoje rodzice pracują.
W przypadku podania nieprawdziwych informacji dotyczących zatrudnienia rodziców ,
dziecko zostanie wykreślone z listy zapisu.
2. Świetlica jest czynna w godz. 7.00 - 8.00 i 11.00 - 16.30
3. Świetlica jest miejscem wypoczynku , zabawy i nauki.
4. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić wychowawcy świetlicy swoje przybycie do świetlicy
•

oraz moment jej opuszczenia.

5.

Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które przebywało na terenie szkoły,
a nie zgłosiło się do świetlicy.

6. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad
dotyczących przede wszystkim :
•

bezpieczeństwa pobytu w świetlicy,

•

kulturalnego zachowania się ,

•

podstawowych zasad higieny,

•

szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

•

wykonywania poleceń wychowawców.

7. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego ocenę z zachowania.
8. Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy mogą zostać obciążeni
pełną lub częściową odpłatnością za jego zniszczenie.
9. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały
wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, pedagogiem
szkolnym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie – możliwość uczęszczania do świetlicy
może zostać zawieszona.

10. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka i osobiste poinformowanie o tym
wychowawcę świetlicy.
Jeżeli rodzice co najmniej trzy razy zaniedbają obowiązek odebrania dziecka o wskazanej
godzinie ,kierownik świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły skreśla ucznia z listy
uczestników świetlicy szkolnej.
11. Na doraźne samodzielne wyjście ze świetlicy konieczna jest pisemna zgoda rodziców.
12. Na obiad dzieci idą do stołówki z wychowawcą o ustalonej godzinie.
13. Rodzice dziecka uczęszczającego do świetlicy zakupują wyprawkę, której zawartość określa
wychowawca.
14. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za żadne przedmioty przyniesione do świetlicy.
15. Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać
z kierownikiem i wychowawcami świetlicy.

