Regulamin i zasady funkcjonowania świetlicy SP1 Nowy Tomyśl
I.

Informacje ogólne



Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45-16.15 w dni zajęć
szkolnych. Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej należy złożyć w świetlicy lub
w sekretariacie szkoły do końca maja.



Wszelkie informacje dotyczące planu zajęć lub sposobu opuszczania szkoły przez dziecko
należy uzupełnić w karcie zgłoszenia we wrześniu.



Wychowankowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców poprzez
wypełnienie karty zgłoszenia (dostępnej u wychowawców świetlicy i na stronie internetowej
szkoły).



Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie niebędący jej wychowankami, w przypadku gdy
oczekują na zajęcia, obiad oraz zostali do niej skierowani z powodu nieobecności
nauczyciela.



W razie potrzeby, na pisemną prośbę rodzica, istnieje możliwość skorzystania ze świetlicy
przez dzieci, które nie są do niej zapisane. Zgłoszenie powinno określać godzinę przyjścia
ucznia do świetlicy i wyjścia z niej oraz sposób opuszczenia, tj. samodzielnie czy pod opieką
osoby odbierającej.



Poza godzinami swoich lekcji uczniowie nie mogą przebywać na korytarzach szkolnych bez
opieki. Dzieci niezapisane do świetlicy (których rodzice nie złożyli deklaracji) powinny
przychodzić do szkoły i wychodzić z niej zgodnie ze swoim planem zajęć.



Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Po wejściu do
świetlicy uczeń zgłasza swoje przyjście u wychowawcy.



Uczniowie oczekujący na rozpoczęcie lekcji przebywają w świetlicy do godz. 7.45 lub do
dzwonka rozpoczynającego przerwę (czas zajęć świetlicowych regulują dzwonki).



Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za wychowanka, który samowolnie opuszcza
świetlicę lub teren szkoły.



Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza wychowawcy potrzebę wyjścia
z niej (np. do toalety, biblioteki itp.).



Uczeń zapisany do świetlicy powinien zgłaszać wychowawcy wyjście na zajęcia
pozalekcyjne (także wtedy, gdy zajęcia odbywają się bezpośrednio po lekcjach).



Mając na uwadze bezpieczeństwo ucznia, rodzic lub osoba upoważniona powinna
każdorazowo osobiście powiadomić wychowawcę o odbiorze dziecka ze świetlicy, a także
o zabraniu go bezpośrednio po lekcjach lub zajęciach dodatkowych.



Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę
rodzica. Zgoda rodzica wyrażona telefonicznie będzie brana pod uwagę przez
nauczyciela - wychowawcę świetlicy, tylko jeśli taka deklaracja została zawarta w karcie
zgłoszenia.



O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzic musi
powiadomić wychowawcę świetlicy na piśmie z datą i podpisem.



Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad,
dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się, podstawowych
zasad higieny, a także do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.



Za umyślne zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność
materialną ponoszą rodzice.



Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w świetlicy rzeczy osobiste
uczniów. Nie jest wskazane, by dziecko przynosiło do świetlicy wartościowe przedmioty
(zabawki, urządzenia elektroniczne itp.).



Rodzic (osoba upoważniona) pozostający w stanie nietrzeźwości lub będący pod wpływem
innych środków odurzających nie może odebrać dziecka ze świetlicy.



Uczeń pozostaje w świetlicy, dopóki nie zostanie odebrany przez uprawnioną do tego osobę.
Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godz. 16.15, wychowawcy spróbują skontaktować się
z jego rodzicami w celu wyjaśnienia przyczyn nieodebrania dziecka. W przypadku braku
jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami wychowawcy poinformują o tym fakcie komisariat
policji.

II.










Informacje dodatkowe dotyczące uczniów dowożonych autobusem szkolnym
Rodzice dzieci dowożonych autobusem szkolnym, po zapoznaniu się z planem lekcji,
deklarują, którym odwozem dziecko będzie wracało do domu.
Wszystkie zmiany dotyczące dowozu rodzic zobowiązany jest zgłosić osobiście lub w formie
pisemnej.
Uczniowie dowożeni do szkoły przychodzą do świetlicy pod opieką nauczyciela.
Uczniowie dojeżdżający, którzy przyjechali do szkoły we własnym zakresie, powinni zgłosić
ten fakt w świetlicy niezwłocznie po przybyciu do szkoły.
Uczniowie, którzy ze względu na plan lekcji wracają późniejszym odwozem, mogą jechać
wcześniejszym autobusem, ale tylko w sytuacji, gdy zmiana planu lekcji została podana co
najmniej dzień wcześniej.
Uczeń dowożony, który za zgodą rodziców samodzielnie opuszcza świetlicę, jest w tym dniu
wypisany i nie wraca autobusem szkolnym – chyba że jest to wyraźnie zaznaczone na
pisemnym zwolnieniu (ma wtedy obowiązek zgłosić się ponownie do świetlicy i wyjść na
przystanek z nauczycielem).
Uczniowie czekają na autobus szkolny pod opieką nauczyciela – wychowawcy świetlicy,
który przekazuje grupę opiekunowi w autobusie.
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