REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 IM. ORŁA BIAŁEGO W SOSNOWCU
1. Przed przystąpieniem do zajęć wychowawca świetlicy dokonuje lustracji sali pod kątem
zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z niej uczniów. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidłowości należy je zgłosić dyrektorowi szkoły, usunąć, a następnie
przystąpić do zajęć.
2. W sali świetlicowej mogą przebywać uczniowie tylko pod opieką nauczyciela. Grupa
wychowawcza nie może przekroczyć 25 uczniów.
3. Obowiązkiem ucznia jest utrzymanie ładu i czystości oraz poszanowanie mienia
znajdującego w świetlicy.
4. Świetlica jest czynna we wszystkie dni nauki szkolnej w godzinach: 06.30- 16.30.
Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru uczniów ze świetlicy.
5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach świetlicowych jest wypełnienie Karty Zapisu ucznia
i ciągła jej aktualizacja przez rodziców.
6. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów klas 1- 8, nieuczęszczających na lekcje religii/
etyki, wychowania fizycznego oraz oczekujących na zajęcia organizowane przez szkołę.
7. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z zaleceniami wychowawcy świetlicy
i w miejscach przez niego wyznaczonych.
8. W razie nieszczęśliwego wypadku uczeń natychmiast zgłasza go do nauczyciela
prowadzącego zajęcia. Uczeń nie może sam podejmować środków zaradczych.
We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem uczeń zwraca się o pomoc do
nauczyciela.
9. Uczeń sprawiający wyjątkowe trudności wychowawcze może być usunięty z listy
uczestników świetlicy na wniosek wychowawców podczas posiedzenia Rady
Pedagogicznej.
10. Uczniów w świetlicy obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz
innych przedmiotów przyniesionych z domu.
11. Uczeń nie może opuścić świetlicy na skutek prośby telefonicznej, w przypadku
informacji słownej samego ucznia lub innej osoby, która nie jest upoważniona do jego
odbioru przez rodziców w Karcie Zapisu. W sytuacjach nagłych wymagane jest datowane
oświadczenie na piśmie potwierdzone przez rodziców.
12. Wychowawcy świetlicy biorą odpowiedzialność za ucznia od momentu jego zgłoszenia
się do świetlicy i potwierdzają przybycie na liście obecności. Uczeń wychodzący ze
świetlicy zgłasza ten fakt nauczycielowi.
13. W momencie zapisu ucznia do świetlicy rodzic zapoznaje się i akceptuje regulamin
świetlicy szkolnej.
14. Wszyscy pracownicy i uczniowie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów
BHP obowiązujących w szkole.

