Regulamin pracy świetlicy
przy Szkole Podstawowej nr 92
w Gdańsku
1. Kryteria przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej: w
pierwszej kolejności przyjmuje się:
a. dzieci rodzica pracującego, samotnie wychowującego
dziecko;
b. dzieci z rodzin wymagających losowego wsparcia,
pomocy;
c .dzieci obojga rodziców pracujących;
2. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom klas :
w godzinach :

0, I, II, III,
06.30 – 17.00.

3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców
w wyznaczonym terminie karty zapisu dziecka do świetlicy.
4. Karta musi zawierać:
a. pieczątki potwierdzające zatrudnienie obojga rodziców (prawnych opiekunów);
b. aktualne numery telefonów kontaktowych;
c. wszelkie dodatkowe informacje o problemach dziecka
(zdrowotnych, wychowawczych i przeciwwskazania).
5. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które
zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się same przed lub po lekcjach:
a. dzieci z klas O-I odbiera i przyprowadza nauczyciel;
b. dzieci z klas II-III wychodzą ze świetlicy samodzielnie na lekcje, po lekcjach nauczyciel
przyprowadza dzieci do świetlicy ;
c. dzieci uczęszczające na zajęcia pozalekcyjne odbiera ze świetlicy i przyprowadza do
niej nauczyciel prowadzący zajęcia (dotyczy dzieci klas I - III)
6.Wychowawcy świetlicy informują wychowawców poszczególnych klas o
funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć świetlicowych.
Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu oceny z zachowania.

7. Dziecko chore (przeziębione, z gorączką, bólem brzucha) nie powinno przebywać w
świetlicy. Rodzice dzieci z objawami choroby będą wzywani do odebrania dziecka.
8. W świetlicy obowiązują wewnętrzne zasady zachowania.
Są one redagowane wspólnie przez dzieci i wychowawców.
9. Rodzice osobiście odbierają dziecko ze świetlicy lub wyznaczają pisemnym
upoważnieniem inne osoby dorosłe. Dziecko może opuścić zajęcia świetlicowe tylko
na podstawie pisemnej zgody rodziców.

10. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy :
a. Uczeń ma prawo:
- do korzystania z pomocy nauczyciela podczas odrabiania zadań domowych;
- do korzystania z organizowanych form dożywiania za dodatkową odpłatnością;
- do korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem oraz z zasadami
ustalonymi przez wychowawcę;
- do udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub do zajęć
indywidualnych.
b. Uczeń ma obowiązek:
- po przyjściu do świetlicy zgłosić swoją obecność, każdorazowo meldować swoje odejście
u wychowawcy świetlicy;
- przebywając w świetlicy wykonywać polecenia wychowawcy świetlicy oraz pozostałych
pracowników szkoły;

- przebywając w świetlicy tworzyć przyjazną atmosferę, przestrzegać zasad kulturalnego
zachowania, używać słów grzecznościowych, być uprzejmym i życzliwym wobec innych,
oraz okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły;
- natychmiast informować o wszelkich wypadkach lub złym samopoczuciu wychowawcy
świetlicy.
11. Obowiązki opiekunów dzieci:
a. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich
opiekunowie, których dane oraz numery dowodów osobistych i telefony są wpisane w
karcie zgłoszeń, ewentualnie zgłoszone pisemnie do wychowawcy świetlicy.
b. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka przed zakończeniem pracy
świetlicy szkolnej tj. do godz. 17:00.
c. Drugie nieodebranie dziecka do godz. 17.00 spowoduje automatyczne wykreślenie
ucznia z listy świetlicowej do końca roku szkolnego.

Uwaga: Druki Kart Zgłoszenia
znajdują się w świetlicy.

