REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w SP nr 17 w Poznaniu
czynnej w godzinach: 6.30-17.00

1.

Przyjęcie dzieci do świetlicy następuje wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia (KARTĘ ZGŁOSZENIA
można pobrać w świetlicy lub na stronie internetowej szkoły)

2.

Dzieci przychodzą do świetlicy już przebrane – przed zajęciami dbają o to rodzice/opiekunowie, a po zajęciach nauczyciele

3.

Zaraz po wejściu do świetlicy, dzieci zapisują się w dzienniku obecności – przy zapisie muszą podać:
➢ imię i nazwisko oraz klasę
➢ godzinę rozpoczęcia zajęć lekcyjnych – jeśli przebywają w świetlicy rano, przed zajęciami
➢ nazwę i godzinę rozpoczęcia ewentualnych zajęć dodatkowych
➢ informację, czy podczas pobytu w świetlicy idą na obiad
➢ informację, czy samodzielnie wracają do domu – tylko jeśli mają pisemną zgodę rodziców/opiekunów
(możliwość samodzielnego powrotu do domu nie dotyczy dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia)

4.

Przebywające w świetlicy dzieci przestrzegają zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej oraz dbają
o utrzymanie porządku:
➢ słuchają poleceń wychowawczyń
➢ nie narażają siebie i innych na niebezpieczeństwo, w tym między innymi:
― nie opuszczają samowolnie świetlicy (także do toalety wychodzą za zgodą wychowawczyń)
― nie zachowują się agresywnie wobec koleżanek i kolegów
― nie biegają w salach
― nie rzucają zabawkami
➢ nie używają bez zgody nauczyciela urządzeń elektronicznych (urządzenia te muszą być schowane)
➢ stosują zwroty grzecznościowe (dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam itp.)
➢ korzystają z osobnego, świetlicowego obuwia (zabudowanego i podpisanego), które przechowują
w worku (również podpisanym) w szatni świetlicowej
➢ plecaki układają w wyznaczonym miejscu
➢ zabawki i gry biorą za zgodą nauczyciela, a po skończonej zabawie sprzątają je
➢ jedzą/piją przy „stoliku śniadaniowym”, a po spożyciu posiłku porządkują stolik

5.

Rodzice/opiekunowie odpowiadają za:
➢ przyniesione z domu, prywatne przedmioty dzieci (np. zabawki)
➢ zniszczone przez dzieci zabawki/sprzęt świetlicowy
➢ samodzielne wyjścia dzieci do biblioteki szkolnej – jeśli chcą umożliwić dziecku takie wyjścia, muszą
złożyć w świetlicy pisemną zgodę (możliwość samodzielnego korzystania z biblioteki nie dotyczy
uczniów klas pierwszych)

6.

Wychodząc do domu, dziecko zgłasza ten fakt wychowawczyniom (niezależnie od tego, czy ma zgodę na
samodzielny powrót, czy jest przez kogoś odbierane)

7.

Do odbioru dzieci upoważnieni są wyłącznie rodzice oraz osoby wskazane w KARCIE ZGŁOSZENIA (wyjątkiem jest upoważnienie doraźne, jednorazowe – wypisane NIE w dzienniczku, tylko na osobnej kartce,
którą będzie można zachować w dokumentacji świetlicy)

