Regulamin świetlicy w roku szkolnym 2016/2017
Świetlica wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki, wychowania i
nauczania. Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie opieki wychowawczej,
pomoc w nauce oraz stwarzanie dzieciom odpowiednich warunków do nauki własnej,
rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień.
Świetlica będzie czynna w roku szkolnym 2016/2017 od godziny 6.30 do
godziny 18.00. Aby zapisać dziecko do świetlicy należy wypełnić Kartę zgłoszenia
do świetlicy szkolnej na rok 2016/2017 dostępnej w sekretariacie szkoły, na świetlicy
szkolnej lub na stronie internetowej szkoły www.sp6.kolobrzeg.pl i złożyć w
świetlicy lub sekretariacie. Zapisu dziecka do świetlicy na podstawie karty dokonują
wychowawcy świetlicy. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera: imię i nazwisko
dziecka, datę urodzenia, adres zameldowania, dodatkowe informację o dziecku –
choroby, zażywanych lekach, problemach wychowawczych o których powinien
wiedzieć nauczyciel, dane kontaktowe do rodziców / opiekunów. W karcie powinny
być wpisane wszystkie osoby upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych do
odbioru dziecka.
UWAGA!
Dzieci mogą byd odbierane tylko ze świetlicy szkolnej i tylko przez osoby
pełnoletnie upoważnione w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
Prosimy przy odbiorze o wypisanie dziecka u nauczyciela świetlicy. Zmiany w
zasadach odbioru lub samodzielnego opuszczania świetlicy szkolnej przez dziecko
rodzice / opiekunowie mają obowiązek zgłosid pisemnie. Rodzice / Opiekunowie
mogą pisemnie jednorazowo upoważnid do odbioru dziecka inna osobę niż
wymieniona w karcie zgłoszenia. Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka
ze świetlicy szkolnej musi zawierad: imię , nazwisko, nr dowodu osobistego osoby
odbierającej dziecko oraz czytelny podpis rodzica z datą. Upoważnienie ustne, np.:
w wyniku rozmowy telefonicznej będą honorowane tylko w wyjątkowych
sytuacjach. Prosimy o unikanie takich sytuacji ze względu na bezpieczeostwo
dzieci. Dzieci nie mogą byd wydane rodzicom / opiekunom będących pod
wpływem alkoholu , narkotyków. Zajęcia świetlicowe mogą odbywad się w innym
pomieszczeniu lub na boisku szkolnym. Rodzice ponoszą odpowiedzialnośd za
dziecko , które zostało przyprowadzone do szkoły , a nie zgłosiło się do świetlicy
szkolnej. Za dziecko , które za pisemna zgodą rodzica / opiekuna samo wraca do
domu lub jest odbierane przez osobę upoważnioną odpowiada rodzic / opiekun –
osoba wydająca zgodę. Rodzice / opiekunowie zabierający dziecko ze świetlicy
szkolnej proszeni są o upewnienie się, że dziecko zostało wypisane ze świetlicy
przez nauczyciela-wychowawcę świetlicy który odnotowuje godzinę wejścia i
odbioru dziecka.

