Regulamin świetlicy szkolnej na rok 2020 - 2021
● Świetlica szkolna czynna jest od godziny :
6:15 - 7:30
11:40 - 16:30.
●

Dzieci uczęszczające na świetlicę poranną przyprowadzane są do godziny 7:00 od ulicy Bezrucza.

● Po godzinie 7:00 dzieci czekają w westibulu przy wejściu głównym od ulicy Hawliczka.
● Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów klas pierwszego stopnia szkoły podstawowej, za zgodą
dyrekcji także dla innych uczniów.
● W ŚSz uczniowie rozwijają swoje zdolności i umiejętności a podczas pobytu obowiązuje ich Regulamin
szkoły.
● Każdy uczeń musi mieć należycie wypełnione i przez rodziców podpisane zgłoszenie z zaznaczoną
godziną odejścia ze ŚSz oraz aktualnym numerem telefonu do rodziców.
● Wszelkie zmiany danych na zgłoszeniu rodzice oznajmiają pisemnie.
● Uczniowie odchodzą do domu o ustalonej porze podanej na zgłoszeniu. Rodzice odbierają dzieci
bezpośrednio po obiedzie dzwoniąc przy wejściu głównym do szkoły i po godz. 14.30 (W czasie od
godz 13:00 do 14:30 prosimy rodziców by raczej nie odbierali dzieci, ponieważ zakłócają w ten sposób
zajęcia prowadzone w tym czasie przez wychowawców.) Rodzic czeka na dziecko we westibulu-nie
wchodzi na teren szkoły- ograniczenie ze względu na obostrzenia higieniczne.Wyjątek stanowią rodzice
dzieci klas pierwszych, którzy mogą odbierać dzieci osobiście. Dzwonić można od godziny 12 przy
wejściu do szkoły z ul. Bezrucza.
● Rodzice odbierając dzieci ze świetlicy dzwonią po południu tylko i wyłącznie przy wejściu głównym do
szkoły i czekają tam na dziecko. Dziecko opuszcza szkołę wychodząc przez wejście główne.Wejście do
szkoły jest otwarte do godziny 16:30. W razie spóźnienia po odbiór dziecka wyjątkowo można
skorzystać z wejścia od ul. Bezrucza.
● O ile uczeń ma być zwolniony wcześniej, aniżeli o godzinie wyznaczonej na zgłoszeniu, musi
okazać pisemne usprawiedliwienie podpisane przez rodziców, zwalnianie przez telefon nie będzie
uwzględniane !
● W razie wyjazdu rodziców prosimy o kontakt telefoniczny na osobę, która opiekuję się w tym
czasie dzieckiem.
● Wychowawca nie ponosi odpowiedzialności za dziecko, które po zakończeniu zajęć nie przyszło do
ŚSz.
● Ze ŚSz uczniowie odchodzą sami albo w towarzystwie osoby wyznaczonej na zgłoszeniu.Opuszczają
szkołę przez wyjście przy ul.Bezrucza.
● Rodzice mają obowiązek odebrać dziecko do godziny 16,30. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli nie
mogą dotrzymać czasu, w którym jest czynna ŚSz, starają się jeszcze przed 16,30 skontaktować
z wychowawcą, by z nim ustalić dalsze kroki.

● Spóźnienia są notowane w dziennikach i na bieżąco zgłaszane w dyrekcji.
● Dyrektor szkoły może zadecydować ( po naradzie z kierowniczką i wychowawcami) o wykluczeniu
ucznia ze ŚSz, o ile ten systematycznie narusza dyscyplinę ( zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych).
● Miesięczna opłata za ŚSz wynosi 150,-Kč, rodzic uiszcza ją do 8 dnia w danym miesiącu przekazem
pocztowym , przelewem bankowym. Czeki z wyznaczonym „variabilním číslem“( numer indywidualny
dla każdego dziecka)- rodzice za podpisem otrzymują od wychowawców. Opłacać można
wrzesień-grudzień 600,- i styczeń-czerwiec 900,-.
● Jakikolwiek wypadek lub poranienie uczeń od razu zgłasza wychowawcy, który zanotuje to zdarzenie do
dziennika, poważniejsze do“ Książki wypadków“ i według potrzeby zawiadomi rodziców.
● Uczniowie zjadają obiad w jadalni po uprzednim umyciu rąk i dezynfekcji , dbają zasad kulturalnego
zachowania się podczas posiłku.W czasie obiadu dyżurują w jadalni wychowawcy wg rozpisu dyżurów.
Rodzicom jest wstęp do jadalni wzbroniony - ze względów higienicznych. Do ŚSz dzieci przechodzą
pod opieką wychowawców- po 4.lekcji lub samodzielnie po 5.lekcji.
Uczniowie dbają o porządek i ładne środowisko salki i szatni, są zobowiązani do szanowania zabawek,
pomocy i wyposażenia ŚSz. Zniszczoną zabawkę rodzice naprawiają lub pokrywają koszty
naprawy ewentualnie dokonują zakupu nowej zabawki.
● Dziecko opuszczajace ŚSz jest zobowiązane do posprzątania zabawek i pomocy, których używało
w czasie zajęć. Rodzic powinien mieć świadomość, że dziecko musi zostawić po sobie porządek.
● Uczniom poleca się mieć w ŚSz rzeczy do przebrania na dwór, ponieważ część zajęć realizowana jest
na świeżym powietrzu i przebiega według planu indywidualnego wychowawców.
●

Uczniowie posiadajacy komórki i tablety przechowywują je w tornistrach. Wychowawca świetlicy
nie ponosi odpowiedzialności za ich zgubę lub uszkodzenie.

● Uczniowie respektują i pozdrawiają wszystkie dorosłe osoby w szkole. Zachowanie dzieci powinno być
poprawne, jeśli zostaną upomniane przez wychowawcę o niewłaściwym zachowaniu a mimoto nie
poprawią go, wychowawca zawiadamia rodziców o tym fakcie.
● Przy wszystkich zajęciach w ŚSz, pobycie na boisku, w ogrodzie, na spacerze, uczniowie słuchają rad,
poleceń i wskazówek wychowawców i dbają

zasad bezpieczeństwa. To samo dotyczy pobytu na

imprezach poza ŚSz.
● Uczniowie biorą udział w imprezach sportowych, konkursach plastycznych, muzycznych itp. wg
propozycji szkoły, bibliotek miejskich i innych organizacji, (rozwijają w nich swój talent, zdolności i
umiejętności)
● Rodzice współpracują z wychowawcami ŚSz i nie obarczają nauczycieli sprawami dotyczącymi
zachowania dzieci w świetlicy.
● Wychowawcy notują ważne informacje dla rodziców w Dzienniczku ucznia albo w notatniku.

● Rodzice i wychowawcy ŚSz informują się wzajemnie o zachowaniu, problemach, trudnościach i stanie
zdrowotnym dziecka.
● Numer telefoniczny ŚSz: 558 764068,
●
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