REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 12.00 – 17.00.
Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie wniosku. W pierwszej kolejności
uczniowie ze szkoły podstawowej, których oboje rodzice pracują.
Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy na bieżący rok szkolny składane są co roku – do
końca czerwca. Wnioski bez wszystkich wymaganych podpisów nie będą
rozpatrywane.
Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane w miarę posiadania wolnych miejsc w
świetlicy szkolnej.
Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej rozpatruje komisja powołana przez
dyrektora na każdy rok szkolny.
Jeżeli dziecko jest pod opieką specjalisty (lekarz, terapeuta, psycholog), rodzic zobowiązany
jest poinformować pracowników świetlicy o zaleceniach do pracy z
dzieckiem.
Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy wychowawczej i opiekuńczej,
opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.
Opiekunowie mają obowiązek zapewnienia dziecku aktywnego wypoczynku oraz pomocy w
przygotowaniu prac domowych.
Opiekunowie współpracują z nauczycielami wychowanków uczęszczających do świetlicy.
Zasady zachowania wychowanków zawarte są w kontrakcie.
Dziecko ze świetlicy odbierają rodzice lub osoba upoważniona.
Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice we wniosku o przyjęcie dziecka
na świetlicę.
Wszelkie zmiany dotyczące wyjścia ze świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do
świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodzica piśmie. W przypadku braku pisemnej
informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a
nie zgłosiło się na świetlicę.
W przypadku nieodebrania dziecka do zakończenia zajęć świetlicowych (tj. do godz. 17.00)
podejmowane są działania profilaktyczne w kolejności (udokumentowane w dzienniku zajęć
świetlicy):
a) przeprowadzana jest rozmowa w obecności dyrektora placówki;
b) powiadomienie policji o zaistniałej sytuacji.
Trzykrotne nieodebranie dziecka ze świetlicy o czasie (tj. do godz. 17.00) i wyczerpanie
możliwości z pkt.15 daje skutek natychmiastowego skreślenia ucznia z listy podopiecznych
świetlicy, o czym rodzice zostaną poinformowani na piśmie.
Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się na terenie szkoły
rodzice pisemnie powiadamiają o tym wychowawców świetlicy (także o zmianach np.
godziny zajęć). Dzieci wychodzą na te zajęcia samodzielnie.
Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy szkolnej jedynie po dostarczeniu pisemnej
deklaracji rodziców z informacją o wypisaniu dziecka.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1.Dane dotyczące dziecka i jego rodziców są zbierane zgodnie z zarządzeniem MEN Nr5 z dnia18 marca1993r w sprawie
sposobu prowadzenia przez przedszkola i szkoły publiczne dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. Urzędowy MEN nr 4, poz.
12 z 2k1993r.).
2. Dane dotyczące miejsca, telefonu, czasu pracy rodziców zbierane są w celu uzyskania szybkiego kontaktu z rodzicami w
sytuacjach tego wymagających (np. choroba dziecka) i będą udostępniane tylko nauczycielom świetlicy.
3.Na zebranie danych, o których mowa w Karcie Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy wyrażam zgodę.
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