
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

„Radosna Kraina” w Szkole Podstawowej nr 17

im. M. Kozery- Gliszczyńskiej w Pabianicach
Organizacja pracy

 Świetlica otwarta jest w godzinach: 700 – 1700.

 Rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka do godziny 1700.

 Uczniowie do świetlicy kwalifikowani są na podstawie kart zgłoszeń, które

wypełniają rodzice. Karty zgłoszenia są do pobrania na stronie szkoły i w

świetlicy.

 Dziecko mogą odebrać ze świetlicy oprócz rodziców/opiekunów tylko osoby

wpisane na Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

 Rodzic ma prawo do pełnej informacji o funkcjonowaniu swojego dziecka w

świetlicy.

 Rodzic jest zobowiązany do współpracy z wychowawcami świetlicy w kwestii

bezpiecznego i właściwego funkcjonowania dziecka.

 Wychowawca nie uwzględnia ustnych zwolnień ze świetlicy lub informacji

przekazywanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica związana z

samodzielnym powrotem dziecka do domu musi być przekazana pisemnie lub

poprzez dziennik elektroniczny.

 Dzieci nie będą wypuszczane do rodzica, który powiadomi dziecko o swoim

przybyciu przez telefon.

 Za szkody materialne celowo wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice.

 Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez dzieci do

świetlicy, zarówno za ich uszkodzenia, jak i zagubienia.

 Uczniowie przebywający na świetlicy mają zakaz używania wszelkich urządzeń

mobilnych, w innym celu niż uzasadniony kontakt z rodzicami lub opiekunami.



W przypadku konieczności kontaktu z rodzicem uczeń musi ten fakt zgłosić

wychowawcy świetlicy.

 Odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel-wychowawca świetlicy od

momentu wejścia dziecka do świetlicy do momentu odbioru dziecka przez

rodzica/prawnego opiekuna lub osobę wyznaczoną w karcie zgłoszenia.

Nauczyciele-wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które

nie zgłosiło się do świetlicy.

 Współpraca z rodzicami odbywa się w kontakcie bezpośrednim – podczas

odbioru dziecka ze świetlicy. W razie braku możliwości rozmowy, nauczyciel

świetlicy będzie kontaktował się telefonicznie.

 Opieką zostają objęci również uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii.

Prawa i obowiązki wychowanków

Wychowanek ma prawo do:

 właściwie zorganizowanej opieki podczas pobytu na świetlicy,

 poszanowania godności osobistej i życzliwego traktowania przez nauczycieli-

wychowawców świetlicy, jak i inne dzieci korzystające ze świetlic,

 korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu będącego na wyposażeniu

 świetlicy,

 rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

 korzystania z pomocy nauczyciela w odrabianiu zadań domowych, w

rozwiązywaniu innych problemów.

Uczniowie w świetlicy są zobowiązani do:

 zgłaszania przyjścia i wyjścia ze świetlicy,

 uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez wychowawcę świetlicy,

 dbania o porządek i ład w świetlicy,

 zachowania zgodnie z przyjętymi zasadami,



 używania form grzecznościowych,

 wychodzenia świetlicy bez zezwolenia.

Nagrody i kary

Nagrody:

 ustna pochwała wychowawcy świetlicy,

 powiadomienie wychowawcy klasy o szczególnie pozytywnym zachowaniu

wychowanka,

 wpisanie pochwały do dziennika elektronicznego,

 nagrodzenie wychowanka na zakończenie roku szkolnego.

Kary:

 upomnienie nauczyciela,

 ostrzeżenie w obecności grupy,

 wpisanie uwagi do dziennika elektronicznego,

 powiadomienie wychowawcy klasy o złym zachowaniu i rozliczenie ucznia

zgodnie z zapisem w systemie oceniania uczniów.


