REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. W świetlicy przebywać mogą tylko uczniowie do niej zapisani oraz skierowani przez
dyrektora na podstawie zmiany planu.
2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniu głównym świetlicy (sala 6H na
parterze) oraz w innych salach na terenie szkoły.
3. Informację o miejscu pobytu grupy świetlicowej (poza salą 6H) każdorazowo
umieszcza nauczyciel na tablicy informacyjnej znajdującej się przy portierni.
4. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych nauczyciele klas I – III odprowadzają
zapisane dzieci do świetlicy.
5. Uczniowie przebywający w świetlicy przerwy międzylekcyjne spędzają na korytarzu
przy świetlicy razem z pozostałymi uczniami.
6. Uczniowie opuszczający świetlicę pozostawiają pomieszczenie świetlicowe
w nienagannym porządku, śmieci wyrzucają do koszy z zastosowaniem segregacji
odpadów.
7. Uczniowie używają sprzętów zgodnie z ich przeznaczeniem, dbają
o wyposażenie świetlicy, zabawki, gry, itp.
8. Uczniowie przebywający w świetlicy posługują się mową ojczystą – nie używają
wulgaryzmów.
9. W czasie zajęć lekcyjnych wyjście ze świetlicy jest dozwolone tylko za zgodą
wychowawcy świetlicy.
10. Rzeczy osobiste (tornister, plecak, worek) uczniowie pozostawiają w miejscu
wskazanym przez nauczyciela świetlicy.
11. Na terenie świetlicy, tak jak w całej szkole, uczniowie przebywają w zmienionym
obuwiu, a kurtki pozostawiają w szatni klasowej.
12. Uczniowie mają możliwość korzystania z obiadów wydawanych w stołówce na
terenie Gimnazjum nr 2 i są zobowiązani do przestrzegania regulaminu korzystania
ze stołówki Gimnazjum nr 2 wywieszonego w świetlicy i w stołówce.
13. Uczniowie korzystający z obiadów idą do stołówki i wracają z niej pod opieką
nauczyciela.
14. Uczniowie opuszczają świetlicę lub są odbierani z niej zgodnie z deklaracjami
rodziców zawartymi w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.
15. Jednorazowo odebrać dziecko mogą także inne upoważnione na piśmie przez
rodziców (prawnych opiekunów) osoby.
16. Każda zmiana zasad odbierania dziecka wymaga formy pisemnej.
17. Odbiór dzieci ze świetlicy odbywa się z wyłączeniem przerw międzylekcyjnych.
18. Odebranie dziecka ze świetlicy rozumiane jest jako osobiste stawienie się rodzica
lub osoby upoważnionej u właściwego nauczyciela grupy i wypełnienie karty
odbioru (imię i nazwisko dziecka, klasa, godzina odbioru i czytelny podpis osoby
odbierającej).
19. Osoba upoważniona do odbioru dziecka ze świetlicy powinna posiadać przy sobie
dowód tożsamości i na prośbę pracownika świetlicy okazać go.
20. Wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan
osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona
w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

