Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie
1. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:45 w dni, w
których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole. Dni ustawowo wolne w danym roku
szkolnym są dniami kiedy świetlica jest nieczynna.
2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I-III, których oboje rodzice/opiekunowie
pracują, uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym.
3. Wychowankowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów
poprzez wypełnienie Wniosku Zgłoszenia Dziecka Do Świetlicy i złożenia go w terminie do
16 września. Kwalifikacji ucznia do świetlicy dokonuje Komisja Kwalifikacyjna.
4. Dziecko ze świetlicy może być odebrane tylko przez rodziców/ prawnych opiekunów
oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do karty zgłoszenia. W wyjątkowych
sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, nie wpisaną do karty, jednak
wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców / prawnych opiekunów lub
na podstawie informacji przesłanej przez dziennik elektroniczny z konta rodzica/prawnego
opiekuna.
5. Po wejściu do świetlicy dziecko ma obowiązek podejść do nauczyciela i zgłosić swoją
obecność.
6. Po zakończeniu zajęć świetlicowych, w razie nieodebrania ucznia do godziny 17:45
oraz braku kontaktu z jego rodzicami/opiekunami prawnymi dziecko zostaje
przekazane pod opiekę policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 oraz Dz. U. z 2003 r. Nr 6
poz. 69).
7. Nauczyciele świetlicy odpowiadają wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały
przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej. Opiece nie podlega dziecko
przebywające na terenie szkoły, które się nie zgłosiło do świetlicy.
8. Dzieci, które po zakończonych lekcjach lub zajęciach dodatkowych opuściły teren szkoły
nie mogą już w tym dniu powrócić do świetlicy.
9. Nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję z klasą lub zajęcia dodatkowe jest zobowiązany po
ich zakończeniu do przyprowadzenia dzieci do świetlicy.
10. Rodzic/ opiekun prawny ma obowiązek zgłosić problemy zdrowotne dziecka nauczycielom
świetlicy oraz jest zobowiązany do aktualizacji danych o dziecku.
11. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci podczas pobytu w świetlicy rodzice/
opiekunowie prawni odpowiadają finansowo.
12. Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przyniesione przez dzieci
przedmioty (zabawki, gry, karty, sprzęty elektroniczne itp.).
13. Każda własność dziecka, z której korzysta podczas pobytu w świetlicy, powinna być
podpisana niezmywalnym markerem (buty, bluzy, worki, bidony, śniadaniówki, piórniki,
zeszyty itp.).
14. Jeśli dziecko jest nadwrażliwe na hałas powinno mieć słuchawki wygłuszające.
15. Dzieci powinny mieć ubrania adekwatne do pogody, ponieważ dzieci wychodzą na zewnątrz
w różnych warunkach pogodowych.
16. Dzieci podczas pobytu w świetlicy nie mogą wychodzić do sklepiku szkolnego ani
korzystać z własnych sprzętów elektronicznych.

