Regulamin świetlicy szkolnej
działającej przy Zespole Szkół w Trzęsówce

Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych
dla dzieci rodziców pracujących.
1. Świetlica jest czynna w godzinach 7.00-16.00.
2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców wypełnionej karty
zgłoszenia.
3. Zapisów do świetlicy dokonuje wychowawca świetlicy na podstawie kart zgłoszeń.
4. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbierane osobiście przez rodziców /
prawnych opiekunów z sali świetlicowej.
5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły a nie
zgłosiło się do świetlicy po skończonych zajęciach.
6. Dziecko przychodząc do świetlicy zgłasza się do wychowawcy.
7. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy podchodzi do wychowawcy i podaje z kim idzie do domu.
8. Dziecko nie może opuszczać świetlicy bez zgody wychowawcy.
9. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania wychowawcy o odbiorze dziecka ze
świetlicy.
10. Dziecko ze świetlicy powinno być odbierane przez osobę dorosłą wskazaną przez
rodziców/prawnych opiekunów lub inne osoby wskazane w karcie świetlicowej. W przypadku
odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, osoba ta musi posiadać upoważnienie
pisemne, czytelnie podpisane przez rodziców/opiekunów (druk do odebrania u wychowawcy
świetlicy lub do pobrania na stronie internetowej szkoły).
11. W wyjątkowych sytuacjach losowych wychowawca świetlicy może po uprzednim kontakcie z
rodzicem (telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez
rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod
nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jej
tożsamość, spisując przy tym wszystkie dane z tego dokumentu.
12. Istnieje możliwość jednorazowego zostawiania dziecka na świetlicy po zgłoszeniu tego faktu
dzień wcześniej lub najpóźniej tego samego dnia rano. Dziecko zostanie przyjęte na podstawie
oświadczenia podpisanego przez rodzica/ opiekuna (druk do odebrania u wychowawcy świetlicy
lub do pobrania ze strony internetowej).
13. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.

14. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy. Po godz.
16.00 nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają dzieciom opieki i nie
ponoszą odpowiedzialności za nie. O sytuacji nie odebrania dziecka ze świetlicy wychowawca
informuje dyrektora szkoły.
15. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad,
dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się,
podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
16. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną
ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.
17. W przypadku zmiany danych zawartych w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy
rodzice/opiekunowie zobowiązani są do jak najszybszego poinformowania o tym.
18. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani odebrać dziecko do godz. 16.00. W przypadku częstego
nie stosowania się do tego punktu regulaminu, dziecko może na stałe zostać skreślone z listy
członków świetlicy.
19. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów do szkoły
wartościowe przedmioty (np. telefony komórkowe, urządzenia typu MP3, itp., elektroniczne
zabawki, itp.).
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