Załącznik
do zarządzenia dyrektora nr
Regulamin świetlicy
§ 1. Postanowienia wstępne
1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
2. W swojej programowej działalności świetlica realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym
uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie
wychowawczym szkoły.
3. Świetlica jest dostępna dla każdego ucznia, który musi dłużej przebywać w szkole ze względu na czas
pracy rodziców, organizacje dojazdów do szkoły, lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki.
4. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne.
§ 2. Zadania
1. Zapewnienie uczniom opieki i bezpieczeństwa przed i po zajęciach lekcyjnych.
2. Tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy oraz pomoc w odrabianiu
lekcji.
3. Prowadzenie zajęć zorganizowanych, w tym:
1) zabaw tematycznych, towarzyskich, ruchowych,
2) zajęć plastycznych, technicznych, muzycznych, żywego słowa,
3) spacerów i wycieczek,
4) konkursów, przedstawień, prezentacji, wystaw itp.
4. Prowadzenie innych zajęć, zgodnie z oczekiwaniami dzieci, oglądanie audycji telewizyjnych itp.
5. Umożliwienie spożycia posiłku.
6. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym.
§ 3. Założenia organizacyjne
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1. Świetlica jest czynna zgodnie z kalendarzem roku szkolnego od godziny 6 do godziny 17 .
2. W wyznaczone dni wolne od nauki świetlica zapewnia uczniom opiekę.
3. Świetlica zapewnia opiekę uczniom SP 9 podczas zebrań z rodzicami.
4. Zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych.
§ 4. Warunki korzystania ze świetlicy
1. Przyjęcie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.
2. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas I-III, których rodzice pracują oraz dzieci
dojeżdżające.
3. Uczniowie mogą przebywać w świetlicy w czasie, który został określony przez rodziców w karcie
zgłoszenia. W karcie rodzice zgłaszają również, czy dziecko będzie odbierane, czy będzie wracało
samodzielnie oraz określają godzinę powrotu. Uczniowie odbierani są osobiście przez rodziców lub przez
osobę przez nich upoważnioną na piśmie (jednorazowo lub na stałe). Samodzielny powrót dziecka do
domu jest możliwy wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
4. Rodzice lub opiekunowie dziecka zobowiązani są do odebrania go ze świetlicy najpóźniej do godziny
17:00 .
5. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zgłoszenia się do
świetlicy do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od chwili zakończenia lekcji i zgłoszenia się do
świetlicy do momentu odebrania przez rodziców (lub wyjścia samodzielnego za pisemną zgodą rodziców).
W wypadku samowolnego opuszczenia świetlicy przez ucznia, nauczyciel jest zobowiązany do
powiadomienia rodziców/ opiekunów prawnych.
6. Rodzice są zobowiązani do przekazywania wychowawcom świetlicy wszelkich zmian dotyczących
opuszczania świetlicy przez dziecko. Jeśli dziecko uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne w szkole, rodzice
powiadamiają o tym wychowawców świetlicy (dzień i godziny zajęć) oraz o zaistniałych zmianach.
7. Wychowawca świetlicy opuszczający z dziećmi świetlicę umieszcza na drzwiach świetlicy informację o
aktualnym miejscu pobytu.
8. Za celowe zniszczenie przez dziecko sprzętu, zabawek i innych rzeczy wchodzących w skład wyposażenia
świetlicy i szkoły odpowiadają rodzice, rekompensując szkody.

