Regulamin świetlicy w Zespole Szkół nr 56

Założenia organizacyjne:
1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 7:00 do17:15.
W dniu zebrań z rodzicami od 7:00 do 18:00.
2. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które
wypełniają rodzice/opiekunowie prawni i podpisują.
Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane dotyczące:
- imiona i nazwisko uczestnika;
- datę i miejsce urodzenia; adres zamieszkania;
- czasu przebywania ucznia w świetlicy szkolnej w ciągu tygodnia;
- informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców
ewentualnie będą przyprowadzać i odbierać dziecko, tel. kontaktowe do tych osób);
- dokładny dzień i godzina, o której dziecko samodzielnie może wyjść do domu (pisemna
zgoda rodzica dziecka, o samodzielnym powrocie do domu);
- Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów i do nich tel. kontaktowe
3. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego
poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.
4. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda
nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
5. Dzieci nie będą wypuszczane do rodzica, który powiadamia dziecko o swoim przybyciu
przez telefon.
6. Wychowawcy mają prawo zatrzymać dziecko, którego rodzic jest pod wpływem alkoholu
i zawiadomić drugiego opiekuna.
7. Należy zgłosić nauczycielom świetlicy przewlekłe choroby dziecka i związane z nimi
zalecenia lekarza.
8. Rodzice w karcie zgłoszenia deklarują czy dziecko będzie odrabiało prace domowe na
świetlicy.
9. Dzieci spożywają obiad o godzinie 12.00 lub 13.00. W tym czasie wychowawcy świetlicy
pełnią dyżur w stołówce szkolnej. Podczas ładnej pogody zajęcia świetlicowe odbywają się na
terenie szkolnym (boisko, plac zabaw).Dzieci mogą przebywać w miejscach wyznaczonych

przez wychowawców świetlicy. Świetlica nie odpowiada za zniszczone, ubrudzone, zaginione
ubrania uczniów.
10. Do świetlicy dzieci mogą przynosić swoje ulubione gry lub zabawki na własną
odpowiedzialność tylko w piątki,
Na terenie całej szkoły istnieje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych
podobnych urządzeń(określa to Statut Szkoły). Rodzic może skontaktować się z dzieckiem
przez sekretariat szkoły lub świetlicę.
1. Prawa uczestnika świetlicy.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
 wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
 korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań
 bezpiecznego i przyjemnego spędzania czasu;
2. Obowiązki uczestnika świetlicy.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:


systematycznego udział w zajęciach świetlicowych,



dbania o porządek i wystrój świetlicy,



poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,



kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na
stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,



przestrzegania regulaminu świetlicy.

3. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na
terenie szkoły na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.
4. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez
dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba
zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.
5. Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami
w nauce i zachowaniu.
Nagrody:
Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre
zachowanie, przestrzeganie „Świetlicowych zasad”, kulturę osobistą itp. w postaci:

1. pochwały ustnej, wpisu do dzienniczka
2. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,
3. dyplomu, pisemnej pochwały na tablicy dobrych uczynków.
4. innej nagrody, w zależności od sytuacji i możliwości świetlicy.
5.Szczególnej nagrody na koniec Roku Szkolnego
Kary
Za nieprzestrzeganie „świetlicowych zasad ‘’ dla uczestnika świetlicy przewidziane są kary
w zależności od wagi uchybienia. Wszelkie niewłaściwe zachowania rozpatrywane są
indywidualnie. Stosowane są następujące sankcje:
 upomnienia,
 czasowe odsunięcie od zabawy lub zajęć,
 wpis do dzienniczka,
 powiadomienie wychowawcy klasy o złym zachowaniu,
 wnioskowanie o obniżenie oceny zachowania,
 poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie
lub telefonicznie)
 zgłoszenie dyrekcji, w szczególnych przypadkach, zagrażających bezpieczeństwu
innych dzieci ,wychowank świetlicy może być z niej czasowo usunięty.
Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy (świadomie lub w wyniku
niestosownego zachowania) będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony
albo uszkodzony sprzęt.
Współpraca z rodzicami
1. Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – rodzice odbierają dzieci ze świetlicy
osobiście),korespondencja z rodzicami, rozmowy telefoniczne.
2. Opłaty za świetlicę – DAROWIZNA - 1 zł dziennie (20 zł miesięcznie) przeznaczana
jest wyłącznie na zakup artykułów do zajęć świetlicowych i zabawek.
Nr konta na który można dokonać wpłaty:
61 1030 15 08 0000 0005 5024 5051 Darowizna na rzecz świetlicy

