Regulamin świetlicy szkolnej
1. Ze świetlicy i stołówki szkolnej może korzystać każdy uczeń. Pierwszeństwo mają uczniowie:
a) dowożeni,
b) dojeżdżający,
c) których rodzice pracują zawodowo.
2. Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grzegorzewie.
3. Korzystanie ze świetlicy szkolnej jest nieodpłatne. Czas pracy świetlicy dostosowuje się do
potrzeb uczniów.
4. Wszyscy uczniowie dojeżdżający oraz dowożeni mają obowiązek zgłosić się do świetlicy
natychmiast po wejściu do szkoły i przebraniu się w szatni oraz po skończonych zajęciach
lekcyjnych.
5. W świetlicy szkolnej prowadzony jest dziennik zajęć wychowawczych, w którym
odnotowywane są obecności uczniów.
6. Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych jest obowiązkowe. Wychowankowie mogą być
zwolnieni z zajęć świetlicowych tylko w formie pisemnej na prośbę rodzica. Decyzję o
zwolnieniu podejmuje wychowawca świetlicy.
7. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów dowożonych
i dojeżdżających od chwili ich zgłoszenia się do świetlicy do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz
od chwili zakończenia zajęć do wyjścia ze szkoły.
8. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadamiać dyrektora szkoły
o problemach zaistniałych podczas zajęć lub o powtarzających się nieobecnościach
wychowanków.
9. O złym zachowaniu wychowanków wychowawca świetlicy powiadamia wychowawcę klasy.
Wychowawca klasy zawiadamia rodziców o nagannym zachowaniu dziecka.
10. Wychowawca świetlicy szkolnej podczas zajęć ma obowiązek prowadzić m.in. zajęcia
związane z zasadami ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się po drogach szczególnie
w zakresie przejazdu środkami komunikacji masowej.
11. Uczniowie przebywający w świetlicy i korzystający ze stołówki mają obowiązek dostosować
się do poleceń wydanych przez wychowawcę.
12. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
a) uczniowie szkoły
b) za zgodą dyrektora szkoły ze stołówki mogą korzystać również nauczyciele oraz inni
pracownicy szkoły.
13. Stołówka szkolna przygotowuje posiłki uwzględniając możliwości organizacyjne i potrzeby
racjonalnego żywienia uczniów. Czas pracy stołówki szkolnej oraz rodzaj przygotowywanych
przez stołówkę posiłków określa dyrektor szkoły.
a) Rodzice uczniów za posiłki spożywane w stołówce szkolnej wnoszą opłatę
w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
b) W przypadkach trudnej sytuacji materialnej rodziny uczeń może otrzymać
dofinansowanie do posiłku z Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie
obowiązujących przepisów o pomocy społecznej.
c) Wysokość opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej przez pracowników
szkoły ustala dyrektor szkoły uwzględniając koszty przygotowania posiłków.
d) Dzienną wysokość stawki żywieniowej za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej dla
pracowników szkoły ustala się uwzględniając koszt surowca przeznaczonego na
wyżywienie powiększony o koszty przygotowania posiłku, tj. 50 % stawki wynikającej
z kosztów posiłku.

14. Odpłatność za posiłki

a) Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej wnoszona jest do dnia 10

każdego miesiąca.
b) W przypadku nie korzystania z posiłku w stołówce szkolnej w okresie od dokonania
wpłaty
za bieżący miesiąc, dokonuje się odpisu z wpłaty za miesiąc kolejny.
c) O rezygnacji z wyżywienia w miesiącu następnym należy powiadomić kierownika
najpóźniej z końcem bieżącego miesiąca.
d) Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku
w stołówce szkolnej za dni nieobecności lub rezygnacji z posiłków w przypadku, gdy
nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż do godz. 7.30 danego
dnia.
e) W przypadku nieprzestrzegania regulaminu osoby stołujące się nie będą mogły
korzystać ze stołówki.
15. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy
świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.
Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy mogą zostać
obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony sprzęt.
16. Na wychowawcy świetlicy ciąży obowiązek zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym
regulaminem.

