Zespół Placówek Oświatowych
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Władysława Szafera
w Woli Kalinowskiej
Wola Kalinowska; ul. Szkolna 12
32-045 Sułoszowa, tel. ( 012 ) 389 10 64
________________________________________________________________________________
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Regulamin świetlicy w Szkole Podstawowej
im. Władysława Szafera w Woli Kalinowskiej
1. Świetlica jest czynna dla wszystkich uczniów :

 7.50- 8.50- w poniedziałek, wtorek, środę i piątek
Od godziny 9.00-15.00 uczniowie mają możliwość korzystania z opieki
świetlicowej. (w czwartek od 7.50).

2. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do wychowawcy świetlicy, który
odnotowuje godzinę przyjścia dziecka do świetlicy.

3. Uczeń ma obowiązek informowania wychowawcy świetlicy o każdorazowym
nawet krótkim oddaleniu się lub opuszczeniu świetlicy szkolnej.
4. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP.
5. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku
zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice/opiekunowie ponoszą koszty
naprawy.
6. W świetlicy dzieci mogą korzystać z gier czy zabawek przyniesionych z domu
jednak za zaginione gry i zabawki przyniesione z domu szkoła nie ponosi
odpowiedzialności.
7. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym
oraz wychowawcami klas.
8. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu niż sala oddziału
przedszkolnego lub na boisku szkolnym.
9. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora
zespołu o problemach zaistniałych podczas zajęć w świetlicy szkolnej.
10. Dziecko do 7 lat ze świetlicy mogą odebrać rodzice lub wyznaczone przez nich
osoby.
11. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania wychowawcy świetlicy
o odbiorze dziecka ze świetlicy. Wychowawca odnotowuje godzinę opuszczenia
przez ucznia świetlicy.
12. Wychowawca może odmówić wydania dziecka osobie, która nie ma upoważnienia
do odbioru dziecka ze świetlicy lub zachodzi podejrzenie bycia w stanie
nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających. w razie
zaistnienia takiej sytuacji wychowawca świetlicy zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić dyrektora zespołu. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę
służbową. w przypadku , gdy nie ma innej osoby upoważnionej do odbioru
dziecka należy wezwać policję.
13. Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy
i punktualny odbiór dzieci.
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14. W przypadku gdy rodzic lub opiekun nie odbierze dziecka : od poniedziałku do
piątku do godz. 15.00 , wychowawca świetlicy telefonicznie kontaktuje się
z rodzicem/opiekunem i ustala ostateczną godzinę odbioru dziecka ze świetlicy.
15. Rodzic ma obowiązek zapoznania się i akceptacji Regulaminu Świetlicy.

