Regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej
przy SP Nr 5 w Toruniu

1. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w
szkole, ze względu na czas pracy rodziców.
2. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci z klas I–III. Klasyfikacji dokonuje się w
oparciu o kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz Regulamin Rekrutacji do
Świetlicy Szkolnej.
3. Zajęcia odbywają się w godzinach od 7.00 – 16.00.
4. Świetlica wyposażona jest w pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, gry
stolikowe, sprzęt sportowy, książki tematyczne.
5. Każdego dnia prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o roczny
plan pracy opiekuńczo-wychowawczej zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
6. Zadaniami realizowanymi przez świetlicę kierują wychowawcy świetlicy.
7. Wszystkich obowiązują zajęcia według ustalonego planu. Dzieci włączają się do prac i
imprez organizowanych przez wychowawców świetlicy.
8. Uczniowie mają obowiązek szanować rzeczy własne i kolegów oraz szczególną troską
otaczać sprzęt i wyposażenie świetlicy.
9. Uczniowie wypełniają polecenia wychowawców, odnoszą się do nich z szacunkiem,
respektują normy współżycia w grupie.
10. Dobre zachowanie i czynny udział dzieci w zajęciach są nagradzane (pochwały,
nagrody), natomiast za złe zachowanie wyciągane będą konsekwencje (w postaci
upomnień i uwag).
11. Uczniowie opuszczają pomieszczenia świetlicy tylko za zgodą wychowawców.
12. Dzieci korzystają z telefonów komórkowych w świetlicy tylko za zgodą nauczyciela.
13. W świetlicy szkolnej uczniowie mają możliwość odrabiania prac domowych oraz
uczestniczenia w zajęciach dostosowanych do ich wieku i potrzeb.
14. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dzieci ze świetlicy, do godziny
16.00.
15. Świetlica nie odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, którzy nie zgłosili swojej
obecności w świetlicy.
16. Odbiór dzieci poniżej 7 roku życia jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne
osoby dorosłe przez nich upoważnione na piśmie.

17. Uczniowie samodzielnie wracający do domu, muszą posiadać pisemną zgodę od
rodziców/opiekunów prawnych.
18. Rodzice/opiekunowie prawni po odebraniu ucznia
odpowiedzialność nawet, jeśli przebywa na terenie szkoły.
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19. Uczeń nie może wyjść samodzielnie ze świetlicy do domu na podstawie telefonu od
rodziców/opiekunów prawnych.
20. Dziecko wychodzące ze świetlicy do domu zgłasza swoje wyjście nauczycielowi.
21. Nauczyciel stanowczo odmawia wydania ucznia w przypadku, gdy stan osoby
zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków
psychoaktywnych lub przejawia agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie
zapewnić uczniowi bezpieczeństwa. W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego
rodzica/opiekuna lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę oraz informuje o
zdarzeniu przełożonego.
22. Rodzice/opiekunowie prawni dobrowolnie wyposażają świetlicę w artykuły
papiernicze, sprzęt sportowy, zabawki, itp.
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