Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Jaworznie

1.Świetlica szkolna czynna jest od 7:00 do 16:00.
2.Dzieci nie odebrane do godziny 16.00

zgodnie z procedurami obowiązującymi w świetlicy szkolnej przekazywane są odpowiednim służbom.

3.Świetlica szkolna zapewnia opiekę pedagogiczną dzieciom, które zostały do niej zapisane poprzez wypełnienie przez rodzica Karty zgłoszeniowej.
4.Świetlica szkolna zapewnia opiekę pedagogiczną dzieciom, które zostaną przyprowadzone przez nauczyciela/rodzica/opiekuna lub samodzielnie
przyszły zgłosić swoją obecność.

5.Dzieci

skarżące się na dolegliwości zdrowotne po stosownym telefonie od nauczyciela/pielęgniarki szkolnej winny zostać natychmiastowo
odebrane przez rodzica/opiekuna lub przez osobę upoważnioną.

6.W razie konieczności nauczyciele będą kontaktować się telefonicznie z rodzicami/opiekunami a w razie braku kontaktu, z osobami wskazanymi do
odbioru dziecka.
Zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej

1. W świetlicy mogą przebywać tylko dzieci do niej zapisane oraz dzieci mające przerwę między lekcjami.
2. Dziecko zapisane do świetlicy szkolnej nie może samowolnie jej opuszczać (np. wyjścia do sklepiku lub na aulę). Nauczyciel może w
wyjątkowych sytuacjach zezwolić dziecku na wyjście do sklepiku szkolnego.
3. Wyjścia do toalety organizowane są w grupach pod opieką nauczyciela, a w wyjątkowych sytuacjach samodzielnie za zgodą
wychowawcy.
4. Uczeń opuszczający za zgodą nauczyciela samodzielnie świetlicę (m.in. do sklepiku lub toalety) zobowiązany jest do zachowania zasad
bezpieczeństwa, udania się do toalety lub sklepiku najkrótszą drogą tam i z powrotem oraz do poinformowania o swoim powrocie
nauczyciela.
5. W świetlicy szkolnej obowiązuje posiadanie obuwia zmiennego.
6. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej muszą brać czynny udział w zajęciach dydaktycznych, na które zostały zapisane
przez rodziców, oraz w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców, a także dostosować się do planu dnia
(harmonogramu odbywających się zajęć).
7.W świetlicy obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.
Odbieranie dzieci/powrót dzieci do domu
1. Rodzic/opiekun odbierający dziecko zawsze musi poinformować o tym fakcie nauczyciela.
2. Osoby odbierające dzieci zobowiązane są posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający ich tożsamość.
3. Uczniowie przebywający na świetlicy przed lekcjami wypuszczani są dopiero podczas przerwy poprzedzającą ich lekcje.
4. Sporadyczne, samodzielne powroty dziecka do domu mogą odbywać się tylko po dostarczeniu pisemnego zawiadomienia zawierającego
datę i czytelny podpis rodzica.
5. Za samodzielny powrót dziecka do domu odpowiadają rodzice, po uprzednim wpisaniu odpowiedniej adnotacji do karty świetlicowej
dziecka lub jednorazowo poprzez pisemną zgodę lub w wyjątkowych sytuacjach telefoniczną dyspozycję.
Inne
1. Świetlica nie bierze odpowiedzialności za rzeczy dzieci zagubione, pozostawione lub zniszczone na terenie świetlicy.
2. Świetlica posiada bezpośrednie numer telefonu: 32 616 51 49 wew.113
3. Pozostałe kwestie obejmują przepisy zawarte w dokumencie Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej (dostępne do wglądu na
świetlicy szkolnej).
4. Sprawy nieujęte w niniejszych regulaminach oraz sporne rozstrzyga kierownik świetlicy.

