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PIŁECZKA ŚWIETLICA SZKOLNA SP3 PABIANICE

REGULAMIN
1. Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą uczniom, którzy muszą dłużej przebywać
w szkole ze względu na brak zapewnienia opieki w tym czasie przez rodziców.
2. Wychowankowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców poprzez
wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy i złożenie jej w sekretariacie szkoły w maju
roku poprzedzającego dany rok szkolny.
3.Stwierdzenie niezgodności danych ze stanem faktycznym może stanowić podstawę do
wypisania ucznia ze świetlicy.
4. Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe tworzą grupy wychowawcze, które nie powinny
przekraczać 25 wychowanków pod opieką jednego wychowawcy.
5. Świetlica zapewnia dzieciom opiekę w godz. 7.00-17.00.
Poza godzinami funkcjonowania świetlicy szkoła nie zapewnia opieki i nie odpowiada
za bezpieczeństwo dzieci.
6. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły,
a nie zgłosiło się do świetlicy.
7. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:
A) samodzielnego wyjścia dziecka do domu,
B) odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic.
Upoważnienia rodziców są przechowywane w dokumentacji wychowawcy świetlicy.
8. W świetlicy organizowane są zajęcia programowe, dowolne, grupowe i indywidualne
pod opieką wychowawcy. Realizowane zajęcia odbywają się według ramowego rozkładu dnia.
Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta
i uroczystości. Prowadzone są w przeznaczonych do tego salach, czytelni oraz Centrum
Multimedialnym.
9. W świetlicy prowadzony jest dziennik zajęć, w którym odnotowywana jest tematyka zajęć
oraz dokonywana jest ocena zachowania wychowanków, zgodnie z kryteriami zawartymi
w Statucie Szkoły.
10. W uzasadnionych przypadkach niewłaściwego zachowania ucznia, zagrażającego życiu
i zdrowiu własnemu lub innych dzieci Komisja Kwalifikacyjna może wypisać ucznia ze
świetlicy.
11. Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy w sytuacji: ustnej lub pisemnej deklaracji
rodziców o wypisaniu dziecka ze świetlicy lub niezłożenia podania o przyjęcie na nowy rok
szkolny.
12. Dzieci mogą korzystać z obiadów, wydawanych w godzinach pracy stołówki.
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