REGULAMIN WEWNĘTRZNY ŚWIETLICY SP 107
Obowiązuje od 1.IX.2008 r.
1. Świetlica czynna jest:
a) poranny dyŜur: g. 7.00- 8.00
b) po lekcjach: g. 11.30-17.00
2. Rodzice mogą wnosić na rzecz doposaŜenia świetlicy szkolnej
dobrowolne wpłaty.
3. Pieniądze uzyskane z dobrowolnych wpłat rodziców na świetlicę
przeznaczone są na zakup sprzętu sportowego, gier dydaktycznych,
artykułów papierniczych (bloki, kredki, flamastry, itp.), oraz
nagrody na konkursy i na koniec roku.
4. Świetlica korzysta z sal 9, 10, 13, 14, 16 i ewentualnie 11, 12.
5. W świetlicy realizuje się plan wychowawczo- dydaktyczny zgodnie
z rozkładem.
6. Na bieŜąco prowadzi się dokumentację dla poszczególnych grup
wychowawczych.
7. Wychowawcy na bieŜąco informują rodziców o zachowaniu dzieci
( rozmowy indywidualne, wpisy do dzienniczków ).
8. Wychowawcy świetlicy zapewniają pomoc w odrabianiu lekcji dla
chętnych dzieci.
9. Dzieci wraz z wychowawcami dbają o estetyczny wygląd sali.
10. Dzieci zobowiązane są do noszenia obuwia zmiennego.
11. Wychowawcy świetlicy są w stałym kontakcie z wychowawcami
klas i pedagogiem szkolnym.
12. Rodzic wyraŜa pisemną zgodę na udział swojego dziecka w
zajęciach pozalekcyjnych (dotyczy wszystkich uczniów naszej
szkoły) – załącznik nr1.
13. Rodzic podpisuje oświadczenie dotyczące formy powrotu do
domu. Powrót samodzielny dotyczy uczniów, którzy ukończyli 7
lat.
14. Nauczyciel informuje o terminie, czasie trwania i miejscu zajęć.
15. Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej i logopeda zabiera dzieci ze
świetlicy osobiście.
16. Na dodatkowe zajęcia świetlica wysyła dzieci po przerwie.
17. Nauczyciel prowadzący zajęcia informuje o rezygnacji lub
zapisie na zajęcia pozalekcyjne wychowawcę świetlicy.

18. Wychowawcy świetlicy po otrzymaniu listy uczniów
uczęszczających na zajęcia dodatkowe tworzą grafik uczniów
korzystających z zajęć przechowują go w dzienniku danej grupy.
19. Oświadczenia rodziców przechowywane są przez nauczycieli
prowadzących zajęcia.
20. W przypadku nie zgłoszenia się dziecka do świetlicy po
lekcjach- wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za
dziecko.
21. Dzieci, które bezpośrednio po lekcjach idą na zajęcia
pozalekcyjne, po ich zakończeniu nie mogą indywidualnie schodzić
do stołówki, tylko z wyznaczonym opiekunem świetlicy.
22. Rodzic, którego dziecko zapisane jest do świetlicy, a które
odebrane zostaje zaraz po lekcjach- zobowiązany jest zgłosić ten
fakt wychowawcy świetlicy.
23. W przypadku, gdy dziecko ma opuścić świetlicę w innych
godzinach niŜ zapisano w karcie, rodzic zobowiązany jest
przedstawić pisemne zwolnienie dziecka z własnoręcznym
podpisem i aktualną datą.
24. W przypadku nieodpowiedniego zachowania dziecka w
świetlicy (zagraŜającego bezpieczeństwu sobie i innym dzieciom ),
wychowawcy zobligowani są do powiadomienia telefonicznego
rodziców z prośbą o odebraniu dziecka ze szkoły

