REGULAMIN
ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 W RZESZOWIE

Świetlica Szkolna przy SP-25 jest placówką oświatową, mającą na celu zapewnienie uczniom
bezpłatnej, zorganizowanej opieki wychowawczej i zagospodarowanie im czasu wolnego od zajęć
dydaktycznych.

Założenia ogólne:
1. Świetlica szkolna obejmuje swoją opieką uczniów rodziców pracujących.
2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia przez
rodziców (prawnych opiekunów) dziecka na karcie zgłoszenia do świetlicy.
3. Zapisani uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicowej w godzinach: 6:30 – 16:30.
4. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do zgłoszenia się po dziecko najpóźniej o godzinie
16:30.
5. Rodzice wybierający dziecko ze świetlicy zobowiązani są do poinformowania nauczyciela
świetlicy o odbiorze dziecka.
W wyjątkowych sytuacjach ucznia może odebrać osoba pisemnie upoważniona przez
prawnych opiekunów. Dzieci z klas pierwszych wychodzą do domu pod opieką osób
pełnoletnich. Dzieci z klas II i III mogą wychodzić samodzielnie lub pod opieką starszego
rodzeństwa na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców.
6. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo- wychowawczej.
7. Nauczyciel świetlicy prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.
8. Dzieci uczęszczające do świetlicy mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej.
Obiady są wydawane podczas pory obiadowej tzn. od 11:15 do 14:15.
Wychowankowie klas pierwszych, spożywają posiłek w czasie wyznaczonym przez
nauczyciela i zawsze pod jego opieką.
Dzieci z klas I. korzystające z obiadów w szkole pozostawiają bloczki obiadowe nauczycielowi
świetlicy opiekującemu się daną grupą.
Uczniowie klas II. i wyższych dysponują swoimi bloczkami obiadowymi, a wychodząc na obiad
do stołówki zgłaszają ten fakt nauczycielowi świetlicy.
9. Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste, zgubione przez
dzieci.
10. W przypadku celowego zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy, rodzice (prawni
opiekunowie) ponoszą całkowite koszty naprawy.
11. Rodzice zapisujący dziecko do świetlicy, zapoznają się z Regulaminem Świetlicy i akceptują
go, potwierdzając powyższy fakt pisemnie.
12. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.

