REGULAMIN ROZPOCZYNANIA I ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ SZKOLNYCH

1. Organizację

stałych,

obowiązkowych

i

ponadobowiązkowych

zajęć

dydaktyczno

– wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy.
2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się i kończą dzwonkiem.
3. Wszystkie dzieci, które z różnych względów przychodzą wcześniej do szkoły, oczekują na
rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w świetlicy szkolnej i pozostają pod
opieką wychowawców świetlicy czynnej od poniedziałku do piątku od godz. 7:00.
4. Uczniowie, którzy nie są objęci opieką świetlicową, przychodzą do szkoły, nie wcześniej niż
10 minut przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
5. Uczniowie klas IV – VI, którzy nie są objęci opieką świetlicową i z różnych względów
przychodzą

wcześniej

do

szkoły,

oczekują

na

rozpoczęcie

zajęć

dydaktyczno

– wychowawczych w bibliotece, wg grafiku sporządzonego przez wychowawców
w porozumieniu z rodzicami uczniów.
6. Uczniowie klas IV – VI, którzy nie są objęci opieką świetlicową po zakończeniu zajęć
dydaktyczno – wychowawczych czekają na zajęcia pozalekcyjne w bibliotece, wg grafiku
sporządzonego przez wychowawców w porozumieniu z rodzicami uczniów.
7. Po

zakończonych

zajęciach

dydaktyczno

–

wychowawczych

dzieci

oddziałów

przedszkolnych oraz uczniowie klas I – III sprowadzani są do szatni lub do świetlicy przez
nauczyciela mającego z nimi ostatnią lekcję.
8. Pracownik pedagogiczny zastępujący nieobecnego nauczyciela w klasach I – III lub w
oddziałach przedszkolnych sprowadza po zakończonych zajęciach klasę lub oddział do
odpowiedniej (przeznaczonej dla danej grupy dzieci) sali świetlicowej. Pracownik
pedagogiczny powiadamia pisemnie nauczyciela świetlicy, który opiekuje się daną klasą lub
oddziałem, o której godzinie sprowadzi dzieci do sali świetlicowej. Informację taką
przekazuje przed rozpoczęciem zajęć zastępczych w w/w klasie lub oddziale.
9. Po zakończonych zajęciach dydaktyczno – wychowawczych uczniowie klas IV – VI
sprowadzani są do szatni przez nauczyciela mającego z nimi ostatnią lekcję. Uczniowie,
którzy są objęci opieką świetlicową udają się do świetlicy samodzielnie.
10. Uczniowie, którzy są objęci opieką świetlicową, mogą pozostać pod opieką nauczycieli
świetlicy czynnej od poniedziałku do piątku do godz. 17.30.

11. Rodzice /prawni opiekunowie/ uczniów klas I – VI, którzy nie korzystają z opieki
świetlicowej, odbierają swoje dzieci zaraz po zakończeniu zajęć szkolnych lub wyrażają
zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze szkoły do domu po złożeniu stosownej pisemnej
deklaracji – stałej, która znajduje się u wychowawcy klasy oraz w sekretariacie szkoły lub
pojedynczego wpisu w dzienniczku ucznia.
12. Rodzice /prawni opiekunowie/, którzy nie mogą osobiście odebrać dziecka ze szkoły,
zobowiązani są do przekazania nauczycielowi informacji w formie pisemnej o sposobie
odebrania dziecka ze szkoły przez osoby uprawnione.
13. Na zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz zajęcia dodatkowe dzieci z oddziałów
przedszkolnych i klas I – III ze świetlicy szkolnej są zabierane i przyprowadzane osobiście
przez opiekuna w/w zajęć. Uczniowie klas IV – VI udają się na takie zajęcia samodzielnie.

