REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLENEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Im. Kpt. LEONIDA TELIGI NR 40 W GDAŃSKU
1. Świetlica czynna jest w każdym dniu zajęć szkolnych od godziny 7 do 17.
2. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły. Zajęcia
świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sala świetlicowa.
3. W świetlicy szkolnej obowiązują procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i
przeciwdziałanie COVID – 19 wśród uczniów, rodziców i pracowników na terenie szkoły
podstawowej nr 40 w Gdańsku obowiązujące od 1 września 2020.
4. Potrzeby materialne świetlicy finansowane są ze składek rodziców, które są dobrowolne
oraz z budżetu szkoły. Wysokość składki ustala rada rodziców.
5. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze
względu na :
•

czas pracy rodziców,

•

organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w
szkole.

6. Zobowiązujemy rodziców/opiekunów do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej.
Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek odebrać dziecko do godziny 17.
7. Rodzice / opiekunowie prawni ucznia, który korzysta z opieki świetlicowej mają obowiązek
wypełnić Kartę Zgłoszenia.
8. Termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do świetlicy to dzień rozpoczęcia roku
szkolnego. Karty zgłoszenia będą wcześniej dostępne na stronie szkoły. Po upływie
wyznaczonego terminu rodzice / opiekunowie prawni będą mogli zapisać dziecko do
świetlicy, jeśli liczebność grup wychowawczych nie przekroczy 25 uczestników. Do tego
czasu uczeń wpisany jest na listę rezerwową.
9. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały
przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej samodzielnie.
10. Dziecko ma obowiązek zgłoszenia się do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć
szkolnych.
11. Uczeń ma obowiązek informowania każdorazowo nauczycieli świetlicy zarówno o przyjściu

jak i wyjściu oraz stosowania się do poleceń nauczyciela świetlicy.
12. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.
13. Osoby prowadzące wszelkie zajęcia pozalekcyjne przychodzą po dzieci z klas I – III do
świetlicy i po zakończonych zajęciach przyprowadzają je z powrotem.
14. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za udział dzieci w zajęciach dodatkowych
organizowanych na terenie szkoły przez firmy zewnętrzne.
15. Podczas zajęć świetlicowych uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego i innych
urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela świetlicy.
16. Nagrody stosowane w świetlicy:
•

wyróżnienie wobec grupy przez nauczyciela świetlicy,

•

pochwała przekazana opiekunowi,

•

pochwała dyrektora szkoły,

•

nagroda rzeczowa.

Kary stosowane w świetlicy:
•

upomnienie ucznia przez nauczyciela świetlicy,

•

poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu,

•

nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy,

•

nagana udzielona przez dyrektora,

•

skreślenie z listy uczestników świetlicy.

17. Uczeń niezapisany do świetlicy może sporadycznie skorzystać z opieki świetlicy , jeśli
umożliwia to liczebność grup wychowawczych w danym dniu. Rodzic / opiekun prawny
zobowiązany jest do złożenia pisemnej prośby o zapewnienie dziecku opieki.

18. Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej mogą być odebrani wyłącznie przez rodziców /
opiekunów prawnych lub osoby przez nie pisemnie upoważnione. Nauczyciel ma prawo
potwierdzić tożsamość osoby odbierającej ucznia.

19. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy ma obowiązek skontaktować się z nauczycielem
świetlicy oraz poświadczyć ustnie odbiór dziecka.
20. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie nauczyciela istnieje podejrzenie, iż
dziecko odbierane jest przez osobę pod wpływem alkoholu lub pod wpływem innych
środków odurzających, nauczyciel zobowiązany jest poinformować tę osobę o
konsekwencjach oraz zażądać wezwania lub samemu wezwać innego opiekuna dziecka.

21. W przypadku gdy rodzic zaprzecza , że jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub
innego środka odurzającego wychowawca świetlicy może poprosić o pomoc Policję w celu
stwierdzenia w/w faktu.
22. Dziecko samodzielnie wychodzi ze świetlicy do domu na podstawie pisemnego stałego lub
okazjonalnego oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego). Oświadczenie musi zawierać
datę oraz dokładną godzinę wyjścia dziecka ze świetlicy. Nie dopuszcza się ustnego,
telefonicznego lub elektronicznego informowania wychowawców.
23. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana w
formie pisemnej z datą i podpisem rodzica/opiekuna prawnego.
24. W sytuacji, gdy uczeń stwarza problemy wychowawcze , nie reaguje na uwagi wychowawcy,
naraża swoje i innych zdrowie, rodzice będą wezwani do natychmiastowego odebrania
dziecka ze świetlicy.
25. Rodzice odbierający dzieci ze świetlicy po zgłoszeniu nauczycielowi przyjścia po dziecko,
proszeni są o opuszczenie sali świetlicowej i oczekiwanie na korytarzu.

Nauczyciel świetlicy:
Anna Rytlewska.

