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Regulamin Świetlicy szkoły podstawowej
im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim

1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od godz.7.00 do godz.
17.00.

2. Uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych zgodnych
z harmonogramem zajęc świetlicypod nadzorem nauczyciela
świetlicy.

3. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych na
świetlicy, lec przebywają w tym miejscu, znajdują są równiez pod
nadzorem nauczyciela świetlicy.

4. Korzystanie ze świetlicyjest płatne.
a) Opłata miesięczna: 350 zł jest płatna na konto szkoły do 15 kazdego
miesiąca.

b) W przypadku gdy dziecko nie uczestniczy na stałe w zajęciach
dydaktycznych na świetlicy, rodzic (lub opiekun prawny) nie wnosi opłaty

miesięcznej, lecz opłaca godziny odnotowane w dzienniku świetlicy.
Każda godzina zegarowa to koszt 20 zł.
c) Jezeli rodzic (lub opiekun prawny) nie odbierze dziecka do godziny
L7.00, zostanie naliczona opłata w wysokości50 zł od kazdej rozpoczętej
godziny.

5. O godz. 15.00 będzie wydany

podwieczorek dla wychowanków

świetlicy.Cena podwieczorka jest zawarta w cenie opłaty miesięcznej.
Jezeli rodzice zdecydują się na opłatę według godzin odnotciwanych
w dzienniku świetlicy, to koszt podwieczorku wynosi 4 zł.

6. Porządek dnia świetlicy jest następujący:

Godz. 7.00-8,0O opieka w świetlicy
6. godzina lekcyjna: zajęcia na zewnątrz budynkuI gry sportowe x

7. godzina lekcyjna: odrabianie lekcji szkolnych
8. godzina lekcyjna: 9ry planszowe

godz. 15.0O podwieczorek
9. godzina lekcyjna: zajęcia artystyczne
1O.

godzina lekcyjna i 9ry, zabawy

7, Do odbioru dzieci są upowaznieni wyłącznie rodzice (lub opiekunowie
prawni) za okazaniem dowodu tozsamości.

a) Oświadczenie do odbioru dziecka wraz z danymi

i

kontaktowymi

numerem dowodu osobistego rodzic (lub opiekun prawny) składa

u kierownika świetlicy.

b) Rodzice (lub opiekunowie prawni) uczniów klasy 1 odbierają dzieci
w sali od świetlicy.

c) Rodzice (lub opiekunowie prawni) uczniów od klasy 4 do 7 odbierają
dzieci na parterze szkoły.

8. Dzieci przebywające na świetlicysą zobowiązane do przestrzegania
zasad ustalonych przez kierownika świetlicyna pierwszych zajęciach
organizacyjnych

9. Uczniowie Szkoły Podstawowej im Wincentego Pallottiego nie mogą
korzystać ze świetlicy,jezeli nie zostali zapisani na świetlicęprzez
rodziców (lub opiekunów prawnych).
10. Kierownik świetlicy oraz nauczyciel świetlicy prowadzi dziennik zajęc

dydaktycznych, do którego mają wgląd rodzice, opiekunowie prawni oraz
Rada Pedagogiczna.

11. Artykuły papiernicze, 7ry planszowe i cały sprzęt

z

wraz

wyposazeniem świetlicystanowi wyłączną własnośćSzkoły
Podstawowej Wincentego Pallottiego w Ozarowie Mazowieckim przy ul.
Poznańskiej 183.
12. Uczniowie korzystający ze Świetlicy oraz nauczyciele wypozyczający

zasoby świetlicy powinni szanować i nie uszkadzać sprzętu.

13. Na świetlicy mogą być prowadzone inne zajęcia

dydaktyczna

za zgodądyrekcji i kierownika świetlicy.
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xJezeli pozwolą na to warunki pogodowe.
Regulamin Świetlicy Szkoły Podstawowej im. W. Pallottiego w Ożarowie
Mazowieckim został zatwierdzony decyzją Rady Pedagogicznej 31 sierpnia
2OL7 r. i obowiązuje od 5 września2OL7 r.

