REGULAMIN ŚWIETLICY
Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie
im. Komisji Edukacji Narodowej
1.

Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze
względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub inne okoliczności wymagające
zapewnienia uczniowi opieki w szkole.

2.

Zapisu ucznia dokonuje się na podstawie Karty Zapisu Ucznia Do Świetlicy Szkolnej, którą
wypełnia rodzic (opiekun prawny).

3.

Wszelkie samodzielne wyjścia ucznia do domu muszą być potwierdzone informacją pisemną
zawierającą: imię i nazwisko ucznia, dzień i godzinę wyjścia ze świetlicy, datę i czytelny podpis
rodzica (opiekuna prawnego) ucznia. Taką informację w formie pisemnej rodzic/opiekun
prawny, lub dziecko przekazuje bezpośrednio do wychowawcy świetlicy.

4.

Osoby uprawnione do odbioru ucznia ze świetlicy, muszą być wyszczególnione w karcie zapisu.
W sytuacjach wyjątkowych, gdy dziecko odbierane będzie przez osobę nie wymienioną w
karcie, rodzic lub dziecko przekazuje wychowawcy świetlicy pisemne upoważnienie, które musi
zawierać: imię i nazwisko odbieranego ucznia, imię oraz nazwisko osoby odbierającej, numer
jej dowodu osobistego, datę oraz czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) ucznia.

5.

Uczniowie nie mogą być zwalniani do domu na ustną prośbę rodziców (prawnych opiekunów),
a także na ustną prośbę osób trzecich. Nie mogą też być oddawane pod opiekę osobom, które
nie są upoważnione do odbioru ucznia.

6.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach świetlicowych zgodnie z Planem Pracy OpiekuńczoWychowawczej.

7.

Wychowawca świetlicy przejmuje opiekę nad uczniem po przekazaniu go do świetlicy przez
rodziców (opiekunów), wychowawców klas, innych nauczycieli SP 126, instruktorów zajęć
dodatkowych.

8.

Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za bezpieczeństwo ucznia, który nie został przekazany
do świetlicy przez rodziców (opiekunów), wychowawców, instruktorów zajęć pozalekcyjnych,
innych nauczycieli lub nie zgłosił się samodzielnie.

9.

Wyjście ucznia na zajęcia pozalekcyjne organizowane na terenie szkoły następuje na podstawie
list dzieci zapisanych na te zajęcia, dostarczonych przez organizatora zajęć.

10.

Uczniowie jedzą obiad w stołówce szkolnej pod opieką wychowawców o wyznaczonej
godzinie.

11.

Uczeń powinien przestrzegać zasad bezpieczeństwa w trosce o własne życie i innych.

12.

Uczeń musi zgłaszać wychowawcy świetlicy potrzebę wyjścia ze świetlicy, np. do toalety,
biblioteki czy sklepiku. Może wyjść wyłącznie za zgodą wychowawcy.

13.

Uczniowie nie powinni przynosić do świetlicy z domu zabawek, przedmiotów cennych lub
niebezpiecznych.

14.

Uczeń nie może używać telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych za
wyjątkiem kalkulatora i zegarka. Zakaz używania obowiązuje na terenie całej szkoły (podczas
lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych).

15.

W sytuacjach ustalonych z wychowawcą klasy lub świetlicy, uczeń może przynieść telefon do
szkoły na własną odpowiedzialność. Telefon ma być wyłączony; uczeń może go użyć na terenie
szkoły wyłącznie za zgodą nauczyciela.

16.

Wobec uczniów zachowujących się niezgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami, będą
wyciągane konsekwencje zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.

17.

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do odebrania dziecka przed zamknięciem
świetlicy.

Zapoznałem/zapoznałam siebie i moje dziecko z Regulaminem Świetlicy
……………………………….........
(data)

……………..…………………………..…………….……………
(czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego)

