Zał. 4.27b
REGULAMIN ŚWIETLICY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48
1. Założenia organizacyjne:
a) świetlica jako pozalekcyjna forma wychowawczo – opiekuńcza działalności szkoły
zapewnia opiekę w dniach zajęć dydaktycznych tym uczniom, których rodzice
pracują zawodowo i nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć
szkolnych,
b) zajęcia świetlicowe organizowane są dla dzieci z klas 0- IV, które muszą dłużej
przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów)
z zastrzeżeniem pkt.2c,
c) do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas
0 - III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych,
wielodzietnych i zaniedbanych wychowawczo, dzieci nauczycieli oraz uczniowie
dojeżdżający klas słabo słyszących,
d) uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo –
wychowawczymi w świetlicy szkolnej,
e) czas i godziny pracy dostosowane są do faktycznych potrzeb wychowanków
i rodziców,
f) zajęcia w świetlicy odbywają się w grupach wychowawczych liczących do
25 uczniów,
g) jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 minut,
h) świetlica sprawuje kontrolę nad wydawaniem i spożywaniem obiadów przez dzieci
(w tym dzieci zakwalifikowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
i) wychowawcy świetlicy prowadzą wykaz wycieczek szkolnych, wydają i
przechowują Karty Wycieczek.
3. Zasady współpracy z rodzicami:
a) do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych
przez obydwoje pracujących rodziców (prawnych opiekunów),
b) uczniowie korzystający ze świetlicy mogą w niej przebywać przed lekcjami
oraz po lekcjach w ustalonych godzinach,
c) o każdorazowej nieobecności dziecka w świetlicy lub wcześniejszym jej
opuszczeniu rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę świetlicy,
d) w przypadku odbierania dziecka ze świetlicy przez opiekuna nie wskazanego
w formularzu rodzic jest zobowiązany zgłosić ten fakt wychowawcy świetlicy,
e) rodzice zobowiązani są do odebrania dziecka ze świetlicy w wyznaczonym czasie,
f)samodzielny powrót dziecka do domu jest możliwy tylko na pisemnie życzenie
rodziców,
g) rodzice (opiekunowie) informowani są o zachowaniu dziecka w świetlicy poprzez
indywidualne rozmowy lub za pomocą korespondencji,
h) w nagłych sytuacjach (np. choroba dziecka) rodzice są natychmiast informowani
telefonicznie o zaistniałej sytuacji i proszeni o przybycie do szkoły.
Opracowanie:
Zespół d/s opracowywania i nowelizacji regulaminów szkolnych.

