Zasady obowiązujące w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. P. Wysockiego w Warce.
(dla uczniów klas I – VIII)
1. Świetlica czynna jest w godzinach 7.00 - 17.00.
2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy rodziców lub
organizację dojazdu do szkoły muszą przebywać dłużej w szkole.
3. Rodzice/prawni opiekunowie przy zapisie dziecka zobowiązani są do wypełnienia „Karty
zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
4. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jedynie rodzice/prawni opiekunowie lub osoby
pełnoletnie przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca
dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
5. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne
zezwolenie rodziców oraz mają ukończone 7 lat.
6. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie
dziecka przez osobę do tej pory nieupoważnioną, samodzielnie wyjście)
rodzice/opiekunowie prawni muszą powiadomić wychowawcę osobiście na piśmie. Bez
takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy. Nie ma możliwości
wypuszczenia dziecka ze świetlicy na podstawie kartki lub telefonu.
7. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole po za godzinami
pracy świetlicy, a także dziecko które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest
zgłosić swoje przyjście do świetlicy.
8. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu
z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecko może zostać przekazane pod opiekę
odpowiednim organom administracyjnym (policyjna izba dziecka). Po dwukrotnym
niedopełnieniu obowiązku odebrania dziecka, dziecko zostaje skreślone z listy
wychowanków świetlicy.
9. W świetlicy obowiązują zasady dobrego zachowania, z którymi dzieci zapoznają się na
pierwszych zajęciach w świetlicy.
10. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad,
dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego
zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do poszanowania sprzętu
stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na
ocenę z zachowania.
11. W przypadku gdy dziecko zachowuje się agresywnie, ucieka lub swoim zachowaniem
zagraża bezpieczeństwu innych osób rodzic po telefonie od wychowawcy świetlicy ma
obowiązek niezwłocznie odebrać swoje dziecko. Rodzić ma obowiązek odbierać telefon
w trakcie pobytu dziecka w świetlicy.
12. Rodzic ma obowiązek zaopatrzyć swoje dziecko w jedzenie, picie oraz chusteczki
higieniczne na czas pobytu w świetlicy.
13. Możliwość uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej może zostać zawieszona także
w przypadku gdy rodzice/opiekunowie prawni nie przestrzegają zasad
obowiązujących w świetlicy.
14. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów i pozostawione
w niej przedmioty ( prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów
np. telefonów komórkowych, biżuterii itp.)
15. Za zniszczenia przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy materialnie odpowiadają
rodzice.
16. Sprawy sporne, nie ujęte w punktach regulaminu będą rozstrzygane przy udziale Dyrekcji
Szkoły.
17. Rodzic zapisujący swoje dziecko do świetlicy przyjmuje do wiadomości i stosowania
powyższy regulamin składając stosowny podpis na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.

