Załącznik nr 9a

Regulamin Świetlicy Szkolnej przy ul. Pogodnej 9
Przyjmowanie dzieci/uczniów do świetlicy szkolnej:
Z zajęć świetlicowych mogą korzystać wszystkie dzieci wszyscy uczniowie szkoły:
 Dzieci/uczniowie dojeżdżający – przed i /lub po lekcjach, w zależności od
potrzeb;
 Dzieci/uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela;
 Dzieci/uczniowie czekający na zajęcia lekcyjne przed godz. 8.00 oraz
pozostające bez opieki rodziców/opiekunów po lekcjach, nie dłużej
niż określają to godziny pracy świetlicy szkolnej ( 6.30 - 16.00 );
 Zapisu do świetlicy szkolnej dokonują rodzice / opiekunowie uczniów.

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców:
1. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze
dziecka ze świetlicy.
2. Dziecko ze świetlicy powinno być odbierane przez osobę dorosłą wskazaną przez
rodziców, opiekunów. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną
wcześniej, dziecko musi posiadać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez
rodziców, opiekunów.
3. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie z
rodzicem (telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę
wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze
dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą
z dowodu potwierdzającego jej tożsamość, spisując przy tym wszystkie dane z tego
dokumentu.
4. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie tego
faktu od rodzica, który wyraża zgodę na wyjście oraz deklarację, iż ponosi całkowitą
odpowiedzialność za dziecko w drodze do domu. Samodzielny powrót do domu
dotyczy wyłącznie uczniów, którzy ukończyli 7 lat.
5. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy.

Postępowanie w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka
ze świetlicy:
1 .Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka.
2. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka.
3. Gdy taka sytuacja powtarza się rodzic zostaje pouczony, iż w przypadku dalszego
nieterminowego odbierania dziecka, może ono zostać przekazane pod opiekę
odpowiednim organom (Policja).
4. W sytuacji gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami
dziecka informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
5. Nauczyciel jest zobowiązany do wezwania Policji, w celu ustalenia miejsca pobytu
opiekunów prawnych ucznia i zapewnienia uczniowi dalszej opieki. Do czasu ustalenia
miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i funkcjonariusza Policji. Po
ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, Policja w obecności nauczyciela przekazuje ucznia
opiekunowi / rodzicowi.
6. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców /
opiekunów dziecko przekazywane jest Policji, w celu zapewnienia opieki przez właściwy
ośrodek opiekuńczo-wychowawczy.

Zasady przyprowadzania i odprowadzania na lekcje dzieci i klasy I uczęszczających do
świetlicy:
1. Wychowawca klasy jest zobowiązany do zabrania uczniów na lekcje ze świetlicy
i odprowadzenia ich po lekcjach (dotyczy pierwszych klas).
2. Jeżeli lekcje rozpoczyna lub kończy inny nauczyciel (np. wf-u, religii, języka
angielskiego itd.), jest on również zobowiązany do zabrania uczniów na lekcje
i odprowadzenia ich do świetlicy po skończonej lekcji.
3. Nauczyciel / wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować nauczyciela
świetlicy ilu uczniów pozostawia w świetlicy.
4. Do zabrania i odprowadzenia uczniów do świetlicy są zobowiązane również osoby
prowadzące różne zajęcia dodatkowe płatne.

Postępowanie w przypadku próby odebrania dziecka/ucznia przez osobę, co do której
zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych
środków odurzających:
1. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje
podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę, wobec której zachodzi podejrzenie,
iż jest ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków
odurzających, nauczyciel zobowiązany jest poinformować tę osobę o konsekwencjach
sytuacji oraz zażądać wezwania (lub samemu wezwać) innego opiekuna dziecka.
2. O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić zastępcę
dyrektora / dyrektora szkoły.
3. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka należy wezwać
Policję.
4. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić również wychowawcę klasy i pedagoga
szkolnego.
5. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową.

