REGULAMIN ŚWIETLICY ZESPOŁU SZKÓŁ i
PLACÓWEK NR 1 W BYDGOSZCZY
Zadania i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uczestnikiem zajęć może być uczeń klasy 0, I, II, III
oraz dzieci z klas IV – VI spoza rejonu, pozostający
przed lub po zajęciach bez opieki.
Wpis na listę uczestników następuje po złożeniu przez
rodziców (opiekunów) wypełnionej i podpisanej
deklaracji.
Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do stałego
kontaktu z wychowawcami świetlicy (zwanych dalej
wychowawcami) dotyczącego funkcjonowania dziecka w
grupie wychowawczej.
Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do
aktualizowania numerów telefonów służących do
kontaktu z wychowawcą.
Zabronione jest samowolne opuszczanie świetlicy
przez dziecko bez zgody wychowawcy.
Na pisemną prośbę rodziców (opiekunów) uczestnik
samodzielnie udaje się na zajęcia dodatkowe
odbywające się na terenie szkoły.
Wychowawca nie jest odpowiedzialny za dziecko,
które nie zgłosi się do świetlicy lub bez zezwolenia
wychowawcy ją opuści.
Wychowawca nie ponosi odpowiedzialności za dziecko,
które opuści świetlicę na prośbę rodzica (opiekuna)
przekazaną wychowawcy drogą telefoniczną.
Dziecko może opuścić świetlicę samodzielnie, w innych
godzinach niż ustalone, tylko po okazaniu
wychowawcy pisemnej prośby rodziców (opiekunów).

10. Rodzic (opiekun lub osoba upoważniona) odbierający
dziecko z zajęć dodatkowych pozalekcyjnych
zobowiązany jest powiadomić wychowawcę świetlicy.
11. Podczas pobytu w świetlicy obowiązuje obuwie
zmienne. Uczeń przebiera i zostawia w szatni szkolnej
obuwie inne niż obowiązujące w czasie pobytu w
świetlicy.
12. Uczestnik za dobre sprawowanie i aktywność podczas
zajęć może zostać nagrodzony przez wychowawcę
pochwałą udzieloną w grupie lub wpisem do dzienniczka
ucznia.
13. Uczestnik za złe zachowanie może zostać upomniany
przez wychowawcę słownie lub wpisem do dzienniczka
ucznia.
14. W świetlicy należy mówić półgłosem, nie krzyczeć i nie
biegać.
15. Uczestnik zajęć zachowuje się kulturalnie w stosunku
do wychowawców, kolegów oraz personelu szkoły.
16. Uczestnik dba o estetyczny wygląd własny i świetlicy.
17. Uczestnik szanuje gry i zabawki oraz sprzęt znajdujący
się w świetlicy; oszczędnie gospodaruje materiałami, z
których korzysta.
18. Uczestnik bierze czynny udział w zajęciach
proponowanych przez wychowawców, pomaga innym.
19. W czasie zajęć uczestnik przestrzega przepisów
bezpieczeństwa oraz poleceń wychowawców.
20. W trosce o bezpieczeństwo dziecka zabronione jest jego
wchodzenie i przebywanie na terenie zaplecza
świetlicy.

UWAGA!
W przypadku nie odebrania dziecka ze świetlicy przez rodziców
(opiekunów) lub upoważnione osoby do godziny 1700 dziecko
oczekuje na odbiór w szatni szkolnej bez opieki wychowawcy.

