Regulaminy i procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej

21. ZASADY POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE OPIEKI NAD
UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁĘCZNEJ
W oparciu o:
1. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59
z późn. zm.),
2. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy Wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 60 z późn.zm.),
3. Rozporządzenie MEN z 31.08.2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania

przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich
działania (Dz.U. z 2010, nr 161, poz.1080),
4. Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej,
5. Regulamin

Świetlicy Szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej nr 2

im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
Ustala się następujące zasady postępowania w zakresie opieki nad uczniami:
I. Rozpoczynanie i zakończenie zajęć szkolnych
1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy pozostają pod opieką wychowawców świetlicy
od godz. 6.30.
2. Pozostali uczniowie przychodzą do szkoły najwyżej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć
lekcyjnych.
3. Od 7.30 do 7.45 dzieci mają prawo zbierać się przed salą lekcyjną pod nadzorem
nauczycieli pełniących dyżury na piętrach.
4. Uczniowie podczas pobytu w szkole są pod stałą opieką nauczycieli.
5. Po zakończonych zajęciach uczniowie klas I-III sprowadzani są do szatni przez nauczyciela
mającego z nimi ostatnią lekcję.
II. Przyprowadzanie i odprowadzanie na lekcje dzieci uczęszczających do świetlicy
1. Nauczyciel uczący w klasach I – III jest zobowiązany do odebrania ze świetlicy
szkolnej dzieci czekających na lekcje i zaprowadzenia do świetlicy dzieci po lekcjach.
2. nauczyciele świetlicy mają obowiązek sprawdzenia listy obecności dzieci.
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3. W przypadku zmiany godzin lekcji wychowawca klasy jest zobowiązany powiadomić
nauczycieli świetlicy o zmianie.

III Postępowanie z dziećmi z klas I-III, które nie są zapisane do świetlicy,
a zostały czasowo pozostawione bez opieki z różnych przyczyn
1. W sytuacjach wyjątkowych dzieci mogą skorzystać z opieki świetlicy lub biblioteki.
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