Regulamin świetlicy
w Szkole Podstawowej nr 5 im. J.H. Derdowskiego
w Chojnicach
Świetlica szkolna jest szczególnym środowiskiem społecznym, w którym uzupełniają
się funkcje szkoły i rodziny. Jest podstawowym miejscem działalności opiekuńczowychowawczej na terenie szkoły. Świetlica podejmuje zadania wychowawcze i kształcące,
które są spójne z możliwościami rozwojowymi uczniów. Zadania szczegółowe
podporządkowane są zasadniczym funkcjom realizowanym w świetlicy, tj. funkcji
opiekuńczej, profilaktycznej, reedukacyjnej i kompensacyjnej.

Cele i zadania świetlicy:
1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej
wszechstronny rozwój osobowości.
2. Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej.
3. Udzielanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce.
4. Pomoc uczniom w pożytecznym organizowaniu sobie czasu wolnego, wpajanie
nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabaw na świeżym powietrzu.
5. Kształtowanie u dzieci właściwej postawy etyczno-moralnej.
6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

Organizacja pracy świetlicy
1. Świetlica jest czynna od 6.45 do 16.15.
2. Podstawą zapisania dziecka jest pisemna deklaracja rodziców, tzw. „Karta zgłoszenia
dziecka do świetlicy szkolnej”.
3. Prawo do odebrania dziecka mają rodzice lub osoby upoważnione (wymienione
w deklaracji).
4. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuścić świetlicy i nie może być
odebrane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami
Kodeksu ruchu drogowego).
5. W przypadku gdy dziecko ma samodzielnie wyjść ze świetlicy lub ma być odebrane
przez osobę niewymienioną w deklaracji, wymagane jest jednorazowe pisemne
oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny o której
dziecko ma wyjść ze świetlicy. Oświadczenie powinno zawierać deklaracje:
„Biorę pełną odpowiedzialność za powrót mojego dziecka ze szkoły do domu”.
6. Osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. O takiej sytuacji będzie
informowana dyrekcja szkoły, a w szczególnych przypadkach policja.
7. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są poinformować wychowawcę
świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich istotnych informacjach,
które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole
(choroby, alergie, orzeczenia z poradni).
8. Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty
przyniesione do świetlicy.

