REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ŁAŃCUCIE

I Postanowienia ogólne
1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo- opiekuńczej działalności szkoły.
2. Świetlica mieści się w budynku szkoły i jest czynna od poniedziałku do piątku
w godz. od 6.30 do 16.30.
3. Świetlica sprawuje opiekę nad uczniami klas pierwszych.
II Wychowankowie świetlicy
1. Do świetlicy uczęszczają dzieci zapisane przez rodziców/ prawnych opiekunów.
2. W uzasadnionych przypadkach pod opieką wychowawców świetlicy mogą przebywać
dzieci do niej niezapisane- po uprzednim powiadomieniu i za zgodą wychowawców
świetlicy.
3. Dziecko powinno być przyprowadzane do świetlicy i z niej odbierane przez rodziców
lub prawnych opiekunów oraz osoby przez nich upoważnione w karcie zgłoszeniowej.
W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest pisemne upoważnienie. Rodzic/
prawny opiekun nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego
powrotu do domu.
4. Rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest do punktualnego odebrania dziecka
ze świetlicy.
III Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy
1. Uczniowie mają prawo do takiej organizacji zajęć opiekuńczo- wychowawczych, która
zapewni im bezpieczeństwo.
2. Wychowankowie mają prawo do korzystania z wyposażenia świetlicy.
3. Wychowankowie mają obowiązek szanowania mienia świetlicy oraz dbania o czystość
i estetykę pomieszczeń. W przypadku celowego spowodowania szkód przez dziecko jego
rodzic jest zobowiązany do poniesienia kosztów naprawy lub odkupienia zniszczonego
mienia.
4. Uczniowie mają obowiązek przestrzegania poleceń nauczycieli.
5. Podczas zajęć i na co dzień uczniowie mają obowiązek kulturalnego zachowania.
6.Każdy podopieczny świetlicy zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
a szczególnie nie może:
* oddalać się spod opieki wychowawców bez ich wiedzy i pozwolenia

* przynosić niebezpiecznych przedmiotów oraz telefonów komórkowych, MP3 i innych
tego typu urządzeń. Za ich zagubienie lub uszkodzenie wychowawcy świetlicy nie ponoszą
odpowiedzialności
* urządzać niebezpiecznych zabaw i wszczynać bójek
* wychylać się przez okno
* biegać po schodach
7. W przypadku zauważenia wypadków i niebezpiecznych zachowań dzieci mają obowiązek
zgłaszanie takich faktów wychowawcom.
IV Dokumentacja świetlicy
*dziennik zajęć świetlicowych I
*upoważnienia do odbioru dzieci ze świetlicy
*karty odbioru dzieci ze świetlicy
*zeszyt wydatków dokonywanych z wpłat rodziców.
IV Postanowienia końcowe
1. Postanowienia powyższego Regulaminu obowiązują wszystkich korzystających
z opieki świetlicy oraz zajęć przez nią organizowanych zarówno na terenie szkoły,
jak i poza nim.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 1 W ŁAŃCUCIE

I Zasady korzystania z jadalni szkolnej
Zapisu dziecka na obiady dokonuje rodzic/prawny opiekun poprzez złożenie w szkole
uzupełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej, którą można pobrać w jadalni
lub w sekretariacie szkoły.
Obiady są wydawane pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, na dwóch przerwach:
w godz. 11.30-11.45 oraz 12.30-12.45 wg zamieszczonego na drzwiach jadalni
harmonogramu klas.
Podczas przerw obiadowych w jadalni mogą przebywać tylko ci uczniowie, którzy są zapisani
na posiłki.
Odpisy są realizowane tylko w przypadku zgłoszenia przez rodzica/prawnego opiekuna
nieobecności dziecka w szkole od 1. dnia tej nieobecności do godz. 8.00 (tel. do
szkoły:172253140). Odpisy nie będą dokonywane wstecz.
Odpisy są dokonywana od 3. dnia nieobecności dziecka w szkole. Nie ma odpisów
jednodniowych i dwudniowych.
W przypadku klasowych wyjazdów, konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych itp.
listę uczniów, którzy będą nieobecni w szkole, przekazuje do kuchni wychowawca lub
przewodniczący klasy na tydzień przed planowanym przedsięwzięciem.
Uczeń może zapisać się na obiady i zrezygnować z nich w dowolnym momencie roku
szkolnego. Istnieje możliwość korzystania z posiłków w wybrane, stałe dni tygodnia. Pisemną
rezygnację z obiadów składa rodzic/prawny opiekun.
Rodzice są zobowiązani do zapłaty za obiady do 10. każdego miesiąca. Wpłaty gotówkowe są
przyjmowane codziennie podczas przerw obiadowych. Istnieje również możliwość płatności
przelewem na rachunek szkoły. Informację o wysokości wpłaty za dany miesiąc można
uzyskać w jadalni podczas przerw obiadowych lub w sekretariacie szkoły (tel. 172253140).
W przypadku opóźnień we wpłacie należności posiłek może być niewydany uczniowi.
Uczniowie korzystający z obiadów refundowanych przez MOPS lub GOPS nie mogą
odsprzedawać ich innym osobom.
Rodzice uczniów korzystających z dofinansowania są zobowiązani do dostarczenia do szkoły
decyzji wydanej przez MOPS lub GOPS do dwóch tygodni po ich wystawieniu przez wyżej
wymienione urzędy.

Odpisy obiadów dla instytucji refundujących dożywianie będą sporządzane na podstawie
zgłoszenia szkole nieobecności dziecka przez rodziców.
Rodzice uczniów korzystających z dożywiania refundowanego mają obowiązek
niezwłocznego poinformowania szkoły o nieobecności dziecka w celu dokonania odpisu.
II W czasie posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
Uczniowie, którzy nie przestrzegają regulaminu jadalni, podlegają karom przewidzianym
w prawie szkolnym.
III Dokumentacja związana z dożywianiem
*dziennik świetlicy II
*regulamin jadalni szkolnej
*karty zgłoszenia do świetlicy
*karty zgłoszenia na obiady
*listy obiadowe
*kserokopie wpłat przelewem
*zestawienia płatności gotówkowych i przelewem
*listy dla MOPS i GOPS
*kwitariusze
IV Postanowienia końcowe
Postanowienia powyższego Regulaminu obowiązują wszystkich korzystających z dożywiania
w tutejszej placówce. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

