REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Pelplinie
1. Świetlica szkolna jest czynna:
od poniedziałku do czwartku w godz. 6.30 – 15.20,
w piątek do 14.30.
2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa
dyrekcja SOSW.
3. Do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie:
a)
dojeżdżający do szkoły,
b)
którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
c)
uczniowie czekający na zajęcia rewalidacyjne.
4. Opieką świetlicy zostają objęci uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły
z powodu nieobecności nauczyciela, zmian organizacji pracy Ośrodka oraz dzieci
nieuczęszczające na lekcje religii, wychowania fizycznego.
5. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie po rozpoznaniu
potrzeb środowiska, w oparciu o podpisanie przez rodziców (opiekunów prawnych) karty
zgłoszenia.
6. Uczestnictwo ucznia w zajęciach świetlicowych ucznia do nich zakwalifikowanego jest
obowiązkowe.
7. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice (opiekunowie prawni) w karcie
zgłoszenia.
8. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane
do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców (opiekunów
prawnych) piśmie.
9. W szczególnej, wyjątkowej sytuacji rodzic przez telefon może upoważnić inną osobę dorosłą
do odbioru dziecka. Po rozmowie telefonicznej z rodzicem wychowawca sporządza notatkę
z jej przebiegu, zapisuje, kto odebrał dziecko (jego imię i nazwisko oraz numer dowodu
osobistego).
10. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy
świetlicy lub innego nauczyciela, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe
wykorzystanie i zabezpieczenie.
11. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać
obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
12. Za doprowadzenie uczniów do świetlicy szkolnej odpowiedzialny jest nauczyciel, który
kończy planowe zajęcia lekcyjne. Zgłasza on obecność uczniów wychowawcy świetlicy.
13. Odpowiedzialność za dzieci biorące udział w danym czasie w zajęciach lekcyjnych
i pozalekcyjnych spoczywa na nauczycielu prowadzącym te zajęcia.
14. Za doprowadzenie i odprowadzenie uczniów z zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych odpowiada
nauczyciel prowadzący te zajęcia. Nauczyciel prowadzący te zajęcia zgłasza wyjście i powrót
ucznia z zajęć.
15. W świetlicy funkcjonują trzy grupy wychowawcze, jednak ze względu na specyfikę pracy
świetlicy szkolnej zajęcia odbywają się również w grupach łączonych.
16. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów przebywających w świetlicy szkolnej
spoczywa na wychowawcach świetlicy.
17. Odpowiedzialność za dzieci odprowadzane na bus i autobus szkolny przejmuje wychowawca,
który je odprowadza, natomiast za dzieci przebywające w tym czasie w świetlicy odpowiada
wychowawca z nimi przebywający.
18. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie drogi do i ze stołówki oraz w czasie
spożywania obiadu spoczywa na wychowawcy, który towarzyszy uczniom.
19. W przypadku pełnienia zastępstw za nieobecnego nauczyciela, opiekę nad dziećmi
przypisanymi do Grup Wychowawczych przejmuje wychowawca Grup Wychowawczych
pełniący dyżur w danym czasie.

