1.Świetlica czynna jest w godz. 7.00 -17.00 w dni pracy szkoły;
2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I-III;
3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest wypełnienie przez
rodziców/ opiekunów prawnych Karty Zapisu Dziecka do Świetlicy oraz
dostarczenie jej do wychowawców świetlicy;
4. W świetlicy obowiązuje ramowy rozkład dnia pracy.
Realizowany jest plan pracy świetlicy na rok 2022/2023;
5. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy świetlicy zaraz po
wejściu do sali. Fakt ten jest zaznaczany w dokumentacji świetlicy. Nie
podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy;
6. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania
określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu
w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz
do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy;
7. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza do wychowawcy
potrzebę wyjścia z sali, np. do toalety.

8.Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione
w niej przedmioty wartościowe np. telefony komórkowe. Dziecko
posiadające tego typu sprzęt przynosi go na własną odpowiedzialność;
9. Rodzice zobowiązani są do aktualizowania karty zapisu i innej
wymaganej dokumentacji szkolnej w przypadku jakichkolwiek zmian
np. informacji o stanie zdrowia, uczuleniach dziecka, numerów
kontaktowych czy w osobach upoważnionych do odbioru dziecka;
10. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec
półrocza/roku szkolnego uwzględnia opinie nauczycieli świetlicy na temat
każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy;
11. Dzieci z klas I-III ze świetlicy odbierają rodzice lub osoby upoważnione
w „Karcie Zapisu dziecka do Świetlicy Szkolnej” pokazując pracownikowi
szkoły lub wychowawcy świetlicy zalaminowany dokument z pieczątką
szkoły, imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą i napisem MAMA, TATA,
OSOBA UPOWAŻNIONA lub dokument tożsamości;
12. Dzieci korzystające z autobusu szkolnego opuszczają świetlicę po
uprzedniej konsultacji z wychowawcą dotyczącej konkretnej godziny
wyjazdu i przez nauczyciela świetlicy są przekazywane opiekunowi
z autobusu;
13.Nauczyciele/wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami,
wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, logopedą celem rozwiązywania
napotkanych trudności wychowawczych;
14.Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy;
15.W przypadku kiedy rodzic, z przyczyn od siebie niezależnych, nie zdąży
do godziny 17.00 odebrać dziecka ma obowiązek telefonicznego
poinformowania wychowawcy świetlicy o swoim spóźnieniu, w celu
rozwiązania zaistniałego problemu.

