REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. PPŁKA PIL. MARIANA PISARKA W RADZYMINIE
1. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia
rodziców lub opiekunów prawnych dziecka poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
Szkoły Podstawowej nr 1w Radzyminie przy ulicy 11 Listopada 2”i złożenia jej w terminie do 10 września bieżącego
roku szkolnego.
2. Do świetlicy przyjmowane są tylko dzieci rodziców (prawnych opiekunów) pracujących –zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.(Dz.U. z dnia 19 czerwca 2001r. Nr 61, poz.
624,7.1.)
3. Przy rekrutacji uczniów do świetlicy uwzględnia się jedynie karty wypełnione przez tych rodziców (prawnych
opiekunów), którzy podpisali Regulamin Świetlicy Szkolnej, a tym samym zobowiązali się do przestrzegania go.
4. Zapisy uczniów do świetlicy dokonywane są do 10 września, możliwe jest także przyjęcie uczniów do świetlicy
w trakcie roku szkolnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
5. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 18:30.
6. Świetlica zapewnia także opiekę, podczas oczekiwania na autobus szkolny, lekcje, inne zajęcia szkolne.
7. W szczególnych przypadkach dziecko nie zapisane do świetlicy szkolnej może być przyjęte na zajęcia pod
warunkiem posiadania na piśmie informacji, o której godzinie i przez kogo zostanie odebrane ze świetlicy oraz
możliwością natychmiastowego kontaktu z rodzicem (prawnym opiekunem).
8. Jeżeli w ciągu roku szkolnego któreś z rodziców (prawnych opiekunów) przestanie pracować, to jest zobowiązane
do poinformowania o tym szkoły i wypisania dziecka ze świetlicy.
9. Świetlica sprawuje opiekę nad dziećmi oraz ponosi za nie odpowiedzialność od momentu zgłoszenia się dziecka
na świetlicę do odebrania go przez rodzica (prawnego opiekuna).Dziecko powinno być odebrane do czasu
zadeklarowanego przez rodziców w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy”, jednak nie później niż do godziny 18.30.
10. Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez rodziców (prawnych opiekunów) oraz osoby dorosłe, przez nich
upoważnione i wpisane do karty świetlicowej.
11. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.
12. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami (prawnymi
opiekunami) dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom.
13. Dziecko może być skreślone z lisy uczestników świetlicy w przypadku nie odbierania go w wyznaczonych w
regulaminie godzinach oraz gdy jego nieobecność trwa dłużej niż jeden miesiąc, bez informacji od rodziców o
przyczynach absencji.
14. O wszelkich zmianach dotyczących odebrania dziecka ze świetlicy, rodzice (opiekunowie prawni) muszą
powiadomić osobiście wychowawców świetlicy na piśmie. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić
świetlicy.
15. Dziecko uczęszczające do świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy,
zawierającego kanon pozytywnych zachowań, tworzonego na początku roku szklonego przez dzieci i wychowawców
16. W przypadku łamania przez dziecko ustalonych reguł, zostanie o tym poinformowany wychowawca klasy,
oceniający semestralne i końcoworoczne zachowanie ucznia w szkole.
17. Jeśli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne , które odbywają się na terenie szkoły rodzic zobowiązany jest
zgłosić to wychowawcy świetlicy.
18.Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez dziecko w świetlicy oraz
przyniesione przez dzieci a nie związane z nauką(zabawki, telefony itp).
19. W przypadku potrzeby wymiany informacji z rodzicami, wychowawcy świetlicy mogą korzystać z zeszytów do
korespondencji ucznia, obowiązujących w szkole.

Radzymin, dn. ………………………………..

……………...…….……………………………………
(podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

