REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Czas pracy świetlicy;
Godziny poranne:
Poniedziałek – piątek w godzinach:
 7.00 – 8.00 sala zabaw;
Godziny popołudniowe:
o Poniedziałek – piątek 12.30 – 18.00.
o Wychowawcy świetlicy sprawują opiekę nad uczniem ucznia od momentu jego wejścia do sali
świetlicy do momentu odebrania ucznia przez osoby do tego upoważnione.
o Odebrać dziecko ze świetlicy mogą inne osoby niż prawni opiekunowie i rodzice tylko z pisemnym
oświadczeniem (w dzienniczku lub dzienniku Librus) rodziców lub prawnych opiekunów.
o Prosimy o podanie danych i kontaktu telefonicznego do osób, które w nagłym przypadku mogą odebrać
dziecko ze świetlicy.
o Uczeń powinien być odebrany ze świetlicy do godziny 18.00, o każdej możliwości przedłużenia pobytu
ucznia na świetlicy prosimy informować wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.
o Uczeń odbierany jest przez rodziców lub prawnych opiekunów tylko z terenu szkoły. Nie może iść sam
na parking, oczekiwać przy furtce itp. Zapis ten dotyczy wszystkich uczniów Katolickiej Szkoły
Podstawowej.
o Uczeń zostający w świetlicy powinien mieć na zmianę strój sportowy: spodnie typu dres, krótkie
spodenki, koszulkę.
o Odrabianie lekcji w świetlicy będzie się odbywało godzinę zegarową po skończeniu zajęć
edukacyjnych.
o W czasie pobytu ucznia w świetlicy uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego do gier itp.
Potrzebę skorzystania z telefonu komórkowego uczeń powinien zgłaszać wychowawcy świetlicy.
o W czasie przebywania ucznia w świetlicy nie opuszczamy terenu szkoły nawet, jeżeli uczeń ma
wpisane pozwolenie w dzienniczku.
o Uczniowie mogą wychodzić z zajęć świetlicy tylko za zgodą wychowawcy świetlicy.
o W dniu, w którym organizowane będą wyjścia, grupa wychodząca nie będzie odrabiać lekcji.
Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania:
o zasad kulturalnego zachowania się;
o zasad bezpieczeństwa;
oraz:
o dbanie o podstawowe zasady higieny;
o poszanowanie sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy;
Zachowanie ucznia w świetlicy ma wpływ na jego ocenę z zachowania.
Imię i nazwisko ucznia..................................................................................................
Klasa............................
Podpis rodziców
............................................

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ŚWIETLICY
Deklaruję uczestnictwo dziecka…………………………………………….(imię i nazwisko) w zajęciach w
świetlicy oraz do wnoszenia miesięcznej opłaty w wysokości 100 zł na konto szkoły w terminie opłat czesnego.

……………………………………..
podpis rodzica/prawnego opiekuna
Warszawa dnia………………….
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