REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W PŁOCKU
regulamin został sporządzony zgodnie z Ustawą o systemie oświaty oraz Rozporządzeniem MEN
z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół
publicznych.
1. Świetlica szkolna stanowi integralną część szkoły.
2. Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki
wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
3. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00-17.00, w dni, w których odbywają się
zajęcia szkolne.
4. Świetlica szkolna przeznaczona jest w szczególności dla uczniów klas I- III, tym obojga
rodziców pracujących, rodzin niepełnych, dzieci z rodzin zastępczych.
5. W przypadku trudnej sytuacji życiowej lub rodzinnej ze świetlicy szkolnej mogą korzystać
uczniowie klas IV- VIII.
6. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje Komisja rekrutacyjna
powołana przez Dyrektora szkoły.
7. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie
Karty Zgłoszenia wypełnionego przez Rodziców lub Opiekunów.
Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły.
8. Rodzice, opiekunowie lub osoby upoważnione przez nie zobowiązane są do odbioru
dziecka punktualnie do godziny 17.00.
9. W przypadku trzykrotnego spóźnienia rodzica lub opiekuna po dziecko przebywające
pod opieką wychowawcy świetlicy szkolnej, kierownik ma prawo skreślić ucznia z listy po
uprzednim rozpatrzeniu sytuacji przez Dyrektora Szkoły.
10. W przypadku regularnych spóźnień rodzica lub opiekuna po dziecko przebywające pod
opieką wychowawcy świetlicy szkolnej, kierownik zgłasza ten stan Dyrektorowi Szkoły,
który o zaistniałej sytuacji niezwłocznie zawiadamia Sąd Rodzinny.
11. Osoby wyznaczone przez rodziców lub prawnych opiekunów do odebrania dziecka muszą
legitymować się dowodem osobistym lub pisemnym upoważnieniem zawierającym: dane
osoby odbierającej, nr dowodu osobistego, czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego.
12. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do stałego kontaktu z wychowawcami
grup.
13. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej określa Statut Szkoły.
W przypadku drastycznego łamania Regulaminu Świetlicy, po trzykrotnym upomnieniu,
uczeń może być usunięty ze świetlicy (przemoc słowna, fizyczna, psychiczna).

