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Załącznik do zarządzenia 14/2017/2018
z dnia 24 października 2017r. w sprawie
zmiany Regulaminu Świetlicy Szkolnej
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Bolesława Chrobrego w Kołczewie.

REGULAMIN ŚWIETLICY W PSP W KOŁCZEWIE
1. Świetlica czynna jest codziennie od 7.15. do 16.00 /główny budynek szkolny/.
Dla dzieci z punktu przedszkolnego - w godzinach 7.00.-8.00. ,
13.00-14.45. /”mała szkoła”/.
2. Uczniowie dojeżdżający korzystają z zajęć organizowanych w świetlicy
przed lekcjami, jeżeli nie zaczynają ich o godz. 8.00 i po skończonych
zajęciach czekając na autobus szkolny.
3. Wszyscy uczniowie, którzy mają wolną godzinę lekcyjną mają obowiązek
zgłosić się do świetlicy.
4. Z zajęć świetlicowych /po skończonych lekcjach/ korzystają dzieci rodziców
pracujących. Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy należy złożyć w
sekretariacie szkoły wraz z dokumentem potwierdzającym zatrudnienie.
W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, dyrektor szkoły może odstąpić
od warunku zatrudnienia rodzica.
5. Uczniowie mogą korzystać z pomocy nauczyciela podczas odrabiania lekcji.
6. Uczniowie starsi powinni pomagać słabszym i młodszym kolegom w nauce
oraz stwarzać atmosferę życzliwości.
7. W świetlicy obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie.
8. Świetlicy nie wolno opuszczać bez pozwolenia nauczyciela.
9. Uczniowie, którzy chcą się zwolnić z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć
pisemną zgodę rodziców.
10.Uczniowie na zajęciach świetlicowych mają prawo korzystać z gier
stolikowych, komputerów /tylko w celu odrobienia zadań domowych/,
sprzętu sportowego.
11.Gry wypożycza nauczyciel i odbiera je w kompletnym stanie.
12.O miejscu odbywania się zajęć decyduje nauczyciel.
13.Uczniowie mają obowiązek dbać o ład i porządek w świetlicy.
14.Uczniowie mogą wzbogacać majątek i wystrój świetlicy.
15.Przerwy międzylekcyjne należy spędzać na boisku lub korytarzu.
16.Rodzice ucznia, który zniszczył sprzęt w świetlicy, lub dopuścił się
dewastacji pomieszczenia zobowiązani są przywrócić zniszczony sprzęt lub
zdewastowane pomieszczenie do stanu pierwotnego.
17.Dzieci ze świetlicy odbierane są wejściem bocznym szkoły (wejścia koło
kuchni szkolnej).
]pobiera pobierana opłata popobierana jego równowartość pieniężna.

