REGULAMIN ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W GŁOGOWIE (wyciąg)
1. Świetlica szkolna jest czynna w godz. 6.30 – 17.00 w dni , w których odbywają się
zajęcia dydaktyczne w szkole, a także w wyznaczone dni wolne od zajęć
dydaktycznych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.
2. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej odbywa się na podstawie karty zgłoszenia dziecka do
świetlicy, która wypełniają rodzice (prawni opiekunowie) na dany rok szkolny.
3. Zgłoszenie dziecka zgłoszenia dziecka dostępna jest a do świetlicy jest jednoznaczne z
akceptacją regulaminu świetlicy przez rodziców (opiekunów dziecka).Karta zgłoszenia dziecka
do świetlicy jest dostępna na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie, w świetlicy.
4. Kwalifikacji uczniów do świetlicy dokonuje komisja w składzie: dyrektor szkoły lub osoba
przez niego upoważniona, kierownik świetlicy oraz pedagog.
5. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego
odbierania dzieci.
6. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy ,obowiązuje ,, Procedura postępowania
w razie nieodebrania dziecka ze świetlicy".
7. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Kodeks Ucznia
i Regulamin Wewnętrzny Świetlicy.
8. Nauczyciel świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały
przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach/zajęciach.
9. Dziecko zapisane do świetlicy szkolnej, po skończonych lekcjach ma obowiązek zgłosić swoją
obecność u wychowawcy świetlicy.
10. Każde wyjście dziecka ze świetlicy winno być zgłoszone nauczycielowi świetlicy.
11. Podczas pobytu w świetlicy dziecko nie może samo opuszczać terenu szkoły.
12. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w kwestionariuszu zgłoszenia.
13. Rodzic odbierający dziecko jest zobowiązany zgłosić to nauczycielowi świetlicy.
14. Dziecko może opuścić świetlicę pod opieką osoby , która została do tego pisemnie upoważniona
w karcie zgłoszenia, lub też osoby nie upoważnionej w karcie - tylko na podstawie pisemnej
zgody rodzica.
15. Wszelkie zmiany dotyczące wychodzenia dziecka ze świetlicy muszą być przekazane
wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.
16. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić
świetlicy.
17. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad
i reguł zawartych w Wewnętrznym Regulaminie Świetlicy .

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świetlicy oraz Procedurami obowiązującymi
w świetlicy ( Dostępne są na stronie internetowej szkoły).
……………………………………………
(czytelny podpis matki)

Głogów, dnia………………………

………………………………………
(czytelny podpis ojca)

