Regulamin świetlicy
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 107
w Krakowie
1. Świetlica jest miejscem pracy i wypoczynku uczniów naszej szkoły. Zadaniem jej
jest przygotowanie ich do pożytecznego wykorzystania swego czasu wolnego.
2. Do świetlicy mogą uczęszczad uczniowie:
obojga rodziców pracujących, dojeżdżający do szkoły, mający szczególną sytuację /w tym
przypadku o przyjęciu do świetlicy decyduje dyrektor szkoły/.
3. Kwalifikacja ucznia do świetlicy następuje na podstawie wypełnionej przez rodziców Karty
Zapisu Dziecka.
4. Świetlica jest czynna w godzinach: 7.00-17.00.
5. Wszelkie samodzielne wyjścia ze świetlicy do domu muszą byd potwierdzone informacją
pisemną, zawierającą godzinę wyjścia, datę i podpis opiekuna (najlepiej na osobnych karteczkach).
6. Rodzice zgłaszają pisemnie na Karcie Zapisu osobę, którą uprawniają do odbioru dziecka
/podając imię i nazwisko, stopieo pokrewieostwa/.
7. Przyjście opiekuna po dziecko jest jednoznaczne z jego odebraniem ze świetlicy.
8. W świetlicy dzieci uczestniczą w zajęciach świetlicowych wg Tygodniowego Podziału Zajęd
i Rozkładu Dnia.
9. Uczniowie w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania poleceo nauczycieli świetlicy oraz
respektowania ustalonych zasad zachowania.
10. Uczniowie obowiązkowo biorą udział w organizowanych przez wychowawców świetlicy
zajęciach porannych.
11. W zależności od możliwości organizowane jest w grupach odrabianie zadao domowych,
zazwyczaj w godzinach popołudniowych.
12. W czasie zabaw swobodnych dzieci same decydują o swoich zabawach. Mogą korzystad
z dostępnych materiałów i zabawek zgodnie z obowiązującymi zaleceniami GIS i MEN w czasie
trwania pandemii.
13. Dzieci mogą same wychodzid do toalety, szkolnej stołówki, sklepiku, biblioteki, na zajęcia
dodatkowe po wcześniejszym, każdorazowym zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi świetlicy.
14. Rodzice są zobowiązani zgłosid godziny i rodzaj zajęd dodatkowych, z których dziecko korzysta
na terenie szkoły. Nauczyciele czy trenerzy z zajęd dodatkowych każdorazowo powinni odebrad
i odprowadzid grupę dzieci, które uczęszczają na zajęcia dodatkowe.
15. Nauczyciele świetlicy wysyłają uczniów na lekcje i zajęcia dodatkowe oraz pomagają dziedmi
z klas pierwszych w czasie obiadu.
16. W świetlicy stosuje się system motywujący do zachowao pozytywnych Zostao Mistrzem
Świetlicy.

17. Wszelkie zachowania niewłaściwe rozpatrywane są indywidualnie. Stosowane są następujące
sankcje: kary naturalne, upomnienia, okresowy zakaz zabawy, wpis do dzienniczka, wezwanie
rodziców, zgłoszenie dyrekcji. W szczególnych przypadkach, zagrażających bezpieczeostwu innych
dzieci, wychowanek świetlicy może byd czasowo z niej usunięty.
18. Podczas ładnej pogody zajęcia świetlicowe odbywają się na terenie szkolnym. Dzieci mogą
przebywad w miejscach wyznaczonych przez wychowawców świetlicy. Powinny posiadad
odpowiedni ubiór do zabaw na świeżym powietrzu. Świetlica nie odpowiada za zniszczone,
pobrudzone bądź zagubione ubranie uczniów.
19. Korzystanie z telefonów komórkowych i sprzętu multimedialnego określa Statut Szkoły.
20. Materiały, przybory, zabawki i pomoce do zajęd kupowane są z dobrowolnych, okresowych
wpłat rodziców, których wysokośd ustalana jest z rodzicami na początku roku szkolnego.
21. Wszelkie sprawy indywidualne, zastrzeżenia dotyczące pracy świetlicy, uwagi i propozycje
należy zgłaszad bezpośrednio nauczycielom świetlicy codziennie do godziny 16.30 lub telefonicznie
na numer szkoły.

