Regulamin pracy świetlicy szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza
w Szamotułach

I. Zagadnienia ogólne
1. Świetlica prowadzona jest dla uczniów klas I- VI, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas
pracy ich rodziców ( prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły.
2. Rodzice ( opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają KARTĘ ZGŁOSZENIA.
3. Przyjęcie dziecka na dany rok szkolny następuje z chwilą złożenia wypełnionej Karty Zgłoszenia,
potwierdzającej aktualne zatrudnienie rodziców( prawnych opiekunów). Wymóg pracy zawodowej
rodziców/opiekunów nie dotyczy dzieci dowożonych do szkoły szkolnym autobusem.
4. Z opieki wychowawców świetlicy korzystają również uczniowie nie zapisani do świetlicy w przypadku:
- nieuczęszczania na lekcje religii – zgodnie z wykazami przygotowanymi przez wychowawców klas;
- zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć;
- rodzinnych problemów, wynikłych z przyczyn losowych, wymagających nagłego zapewnienia opieki
dziecku, po zgłoszeniu tego faktu wychowawcy świetlicy;
- oczekiwania na zajęcia pozalekcyjne lub odwóz szkolnym autobusem;
5. Zapisy do świetlicy rozpoczynają się w czerwcu roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który
dokonuje się zapisów, a kończą się 9 września.
6. Dziecko zostaje wypisane ze świetlicy szkolnej na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych.

II. Organizacja pracy świetlicy
1. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w dniach, w których odbywają się zajęcia edukacyjne oraz w wyznaczone
dni wolne od zajęć dydaktycznych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.
2. Świetlica czynna jest w godzinach od 6.30 do 16.30.
3. Dziecko, które nie ukończyło 7 lat może zostać odebrane ze świetlicy jedynie przez rodzica/prawnego
opiekuna lub inną pełnoletnią osobę wpisaną do Karty Zgłoszenia dziecka do świetlicy.
4. Dzieci powyżej 7 lat mogą wychodzić ze świetlicy samodzielnie, jeśli taka informacja znajduje się w Karcie
Zgłoszenia. Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy odbywa się o godzinie wpisanej w danym dniu w Karcie
Zgłoszenia.
5. Uczniów dojeżdżających do szkoły szkolnym autobusem ze świetlicy odbiera opiekun dowozów lub
wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły.
6. Rodzic nie może telefonicznie polecić dziecku samodzielnego powrotu do domu.

7. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice/ opiekunowie ponoszą koszty naprawy.

III PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY:
Uczeń ma prawo do:
a) znajomości swoich praw i obowiązków,
b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
c) rozwijania samodzielności i aktywności społecznej,
d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
e) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
f) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
g) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, zabawek i gier.

IV OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY:
Uczeń ma obowiązek:
a) dbać o ład i porządek,
b) zostawiać tornister, ubranie wierzchnie w wyznaczonym miejscu w świetlicy,
c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,
d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
e) meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,
f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
g) zachowywać się kulturalnie w świetlicy,
h) informować wychowawcę świetlicy o posiadaniu w danym dniu telefonu komórkowego ( w czasie zajęć
obowiązuje zakaz zabawy telefonem komórkowym ).

V NAGRODY:
Za przestrzeganie zasad korzystania ze świetlicy szkolnej uczeń może zostać nagrodzony:
1. Pochwałą wychowawcy świetlicy.
2. Pochwałą wychowawcy wobec klasy.
3. Pochwałą dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli.
4. Dyplomem.

VI KARY:
Za nieprzestrzeganie zasad korzystania ze świetlicy szkolnej uczeń może być ukarany w następujący sposób:
1. Upomnieniem przez wychowawcę świetlicy.
2. Upomnieniem przez wychowawcę klasy.
3. Wpisaniem uwagi do dzienniczka lub zeszytu uwag.
4. Upomnieniem lub naganą dyrektora.

