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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ LAUDER MORASHA
rok szkolny 2018/2019

1. Opieką Świetlicy szkolnej objęci są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Lauder Morasha w
Warszawie.
2. Świetlica szkolna działa we wszystkie dni nauki od poniedziałku do czwartku w godz. 14.30-17.30 oraz w piątki od
13.30-15.00
3. Świetlica zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą, umożliwiającą wszechstronny rozwój jak
również ma za zadanie kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia
codziennego.
4. Pracownicy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, a także psychologiem szkolnym celem
rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
5.Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb
edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, zgodnie z dokonanym na początku roku szkolnego wyborem
kółek zainteresowań przez uczniów i rodziców.
6. Uczniowie, przebywający w Świetlicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego Regulaminu.
7.Podczas czasu pracy Świetlicy obowiązuję bezwzględny zakaz używania przez dzieci telefonów komórkowych, oraz
innych urządzeń technicznych przyniesionych z domu.
8. Kontakt telefoniczny z dzieckiem podczas pracy Świetlicy możliwy jest jedynie poprzez kontakt z pracownikiem
Świetlicy pod numerem telefonu 609 288 464
9.Pracownicy Świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły przez
uczniów.
10.Rodzic /opiekun ( lub inna osoba upoważniona w karcie zgłoszeniowej) osobiście odbiera dziecko ze Świetlicy. Nie
można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą.
11. W wyjątkowych wypadkach jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie umieszczoną w karcie
zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe, pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do
świetlicy i do pracowników ochrony.
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12.Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania pracownika świetlicy
o odbiorze dziecka ze świetlicy.
13.Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego
uwzględnia opinię pracowników świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do
świetlicy.
14.Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać
dziecko ze Świetlicy, powinien ten fakt zgłosić w w formie pisemnej pracownikowi Świetlicy.
16.Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy
świetlicy i punktualnego odbierania dzieci. W przypadku ponownego spóźnienia się
opiekunów po wychowanka, zostanie naliczona opłata w wysokości 15,00 zł za każde spóźnienie.
17. Rodzice/opiekuni prawni dziecka zobowiązani są powiadomić pracowników Świetlicy
o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które
mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby,
alergie, orzeczenia poradni itp.).
18.W momencie zapisu dziecka do Świetlicy rodzice/opiekunowie prawni oraz dziecko zapoznają się , akceptują
i podpisują Regulamin Świetlicy

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY
1. Uczeń ma prawo do:
a) respektowania swoich praw i obowiązków
b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach,
c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności
d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień
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e) życzliwego, podmiotowego traktowania
f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań
g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce
h) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizyczne
go i psychicznego)
i) poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną
j) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw
k)korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek,
gier i sprzętu sportowego.
Uczeń ma obowiązek:
a) przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu
w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad
higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie
świetlicy
b) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły
c) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze
świetlicy
d) meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie
e) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych
f) ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie
g) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej
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