
























Świetlica czynna jest w godzinach popołudniowych od godziny 10.30/11.30 – 18.00
W drugi poniedziałek każdego miesiąca, kiedy trwają zebrania/dzień otwarty dla rodziców, świetlica
czynna jest do 18.30
Do świetlicy, w pierwszej kolejności, przyjmowane są dzieci z klas 0-III
Dzieci podzielone są na grupy wychowawcze (względem wieku).
Każda grupa ma swojego wychowawcę i swoją salę – imiona i nazwiska nauczycieli oraz numery sal
podane są na tablicy informacyjnej.
Opieką objęte są również dzieci krótko przebywające w świetlicy, np.: nieuczestniczące w zajęciach
religii lub oczekujące na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.
Warunkiem zapisania dziecka do świetlicy jest wypełnienie przez rodziców/prawnych
opiekunów KARTY ZAPISU, którą można odebrać we wrześniu (po zakończeniu uroczystości
związanych z rozpoczęciem roku szkolnego).
KARTĘ ZAPISU należy wypełnić dokładnie:
- dane dziecka
- stan zdrowia
- aktualne telefony: stacjonarne/komórkowe (do domu, do pracy, do osób upoważnionych przez
Państwa, tj. rodziców/prawnych opiekunów, do odbioru dziecka ze świetlicy).
Wypełnioną kartę (podpisaną przez oboje rodziców) oddajemy wychowawcy.
Należy dokładnie przemyśleć, komu powierzacie Państwo opiekę nad dziećmi, powinny to być
osoby pełnoletnie i odpowiedzialne.
Ze względu na bezpieczeństwo naszych wychowanków, dzieci będą mogły odebrać tylko osoby
wymienione w karcie, jeśli w ciągu roku szkolnego nastąpiłyby jakieś zmiany, informacje te należy
przekazać wychowawcy (na piśmie).
Codziennie, odbierając dziecko rodzice lub osoby upoważnione wypełniają tzw. KARTĘ WYPISU
wpisując godzinę, stopień pokrewieństwa (np.: mama, dziadek, ciocia, brat) oraz składają czytelny
podpis.
Obowiązkiem rodzica jest odebranie dziecka ze świetlicy do godziny 18.00
W przypadku telefonicznego uprzedzenia o spóźnieniu, rodzic ustala z wychowawcą sposób
sprawowania opieki na dzieckiem do czasu odebrania go ze świetlicy, ewentualnie podaje dane: imię
i nazwisko, nr dowodu osobistego innej, pełnoletniej osoby do odebrania dziecka.
Po lekcjach uczniowie odprowadzani są przez nauczycielki do świetlicy i oddani pod opiekę
wychowawcom.
Dzieci klas 0-III zostają w swoich salach.
Wychowawcy poszczególnych grup sprawdzają listę obecności, odprowadzają dzieci na posiłki
(obiad i podwieczorek), realizują tematy miesięczne, prowadzą koła zainteresowań, pomagają w
odrabianiu pracy domowej, zapewniają czas na odpoczynek, zabawę i pobyt na świeżym powietrzu.
Za szkody w świetlicy wyrządzone przez dziecko odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.
Rodzice, wszelkie sprawy dotyczące działania świetlicy, mogą omawiać z kierownikiem placówki,
panią Lidią Piwowarczyk, w drugi poniedziałek miesiąca, w godzinach 15.00 – 18.30
W zakładce „Karta zapisu” znajdą Państwo gotowe oświadczenia.

