Regulamin świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach
Procedury przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej
1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie przez rodziców
"Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej" w terminie do 15.09. każdego roku szkolnego (kartę można
pobrać ze strony internetowej szkoły lub sekretariatu szkoły).
2. Do świetlicy szkolnej uczniowie przyjmowani są ze względu na:
- organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole,
- czas pracy rodziców - na wniosek rodzica.
3. Grupa świetlicowa liczy do 25 uczniów - opiekuje się nią jeden wychowawca.
4. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty wartościowe np. telefony
komórkowe, MP3, zabawki itd. Dziecko posiadające tego typu sprzęt przynosi go na własną odpowiedzialność.
5. Rodzic jest zobowiązany do współpracy z wychowawcą świetlicy w kwestii bezpiecznego i właściwego
funkcjonowania dziecka.
6. Rodzic jest zobowiązany do aktualizacji danych wskazanych we wniosku o przyjęcie do świetlicy.
7. Za szkody materialne celowo wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice.
8. Dzieci z klas I - III ze świetlicy odbierają rodzice lub osoby przez nich wyznaczone w "Karcie zgłoszenia dziecka
do świetlicy szkolnej" lub w szczególnych wypadkach osoby upoważnione pisemnym oświadczeniem, o ile
rodzic nie wyraził zgody na samodzielny powrót dziecka do domu. Musi jednak swoje wyjście zgłosić
opiekunowi pełniącemu dyżur.
9. Dziecko mogą odebrać ze świetlicy oprócz rodziców/opiekunów tylko osoby wpisane w „Karcie zgłoszenia
dziecka do świetlicy szkolnej”.
10. Wychowawca nie uwzględnia ustnych zwolnień ze świetlicy lub informacji przekazywanych przez dziecko.
Każda nowa decyzja rodzica związana z samodzielnym powrotem dziecka do domu musi być przekazana
w formie pisemnej z datą i podpisem rodzica.
11. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u wychowawcy (np. do
toalety, biblioteki).
12. Uczniowie w świetlicy maja prawo do:
a) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy,
b) rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień, korzystania z pomocy nauczyciela
w odrabianiu zadań domowych, w rozwiązywaniu problemów.
13. Uczniowie w świetlicy są zobowiązani do:
a) zgłaszania przyjścia i wyjścia ze świetlicy,
b) uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez wychowawcę świetlicy,
c) dbania o porządek i ład w świetlicy,
d) zachowania zgodnie z przyjętymi zasadami,
e) używania form grzecznościowych,
f) nie opuszczania świetlicy bez zezwolenia.
14. Nagrody wobec wychowanków:
a) ustna pochwała wychowawcy świetlicy,
b) powiadomienie wychowawcy klasy o szczególnie pozytywnym zachowaniu wychowanka,
c) wpisanie pochwały do e-dziennika,
d) nagrodzenie wychowanka na zakończenie roku szkolnego.
15. Kary wobec wychowanków:
a) upomnienie przez nauczyciela,
b) wpisanie uwagi do e-dziennika,
c) powiadomienie wychowawcy klasy o złym zachowaniu i rozliczenie ucznia zgodnie z zapisem
w systemie oceniania uczniów,
d) okresowe zawieszenie w prawie uczęszczania do świetlicy (po trzykrotnej pisemnej naganie),
e) skreślenie z listy podopiecznych świetlicy przez dyrektora szkoły, jeśli wychowanek uporczywie nie
przestrzega regulaminu świetlicy, a jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych.

