Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 21.10.1987 w sprawie
organizacji pracy w świetlicy dla dzieci i młodzieży.
2. Obowiązujące rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół;
3. Statut Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku.

§1
Cele i zadania świetlicy
1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej
zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich
warunków do nauki własnej i rekreacji.
2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej
w pomieszczeniach i na powietrzu mogących na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
3. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień, organizowanie zajęć
w tym zakresie.
4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowania nawyków życia
codziennego.
5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, dbałość o zachowanie zdrowia.
6. Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami.
7. Zorganizowanie dożywiania uczniów.

§2
Organizacja pracy w świetlicy
1. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych
szkoły
2. Zajęcia w świetlicy odbywają się w godzinach 630-1600.
3. Zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie
nie może być mniejsza niż 24, a większa niż 25.
4. Uczniowie spędzają czas w świetlicy przed lekcjami oraz po ich zakończeniu.
5. Każdy uczeń przebywający w świetlicy musi mieć pisemne oświadczenie rodziców
przez kogo będzie wybierany lub o której godzinie będzie mógł wyjść samodzielnie.
6. Świetlica obejmuje opieką uczniów z klas I, II, III oraz w wyjątkowych sytuacjach
(na prośbę rodziców) z klas IV, V, VI.
7. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja kwalifikacyjna
powołana przez dyrektora szkoły.
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8. Przyjęcia ucznia do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia
rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
9. W pierwszej kolejności do świetlicy przyjmowane są dzieci, których rodzice pracują
i fakt ten potwierdzą na pisemnym zgłoszeniu.

§3
Regulamin stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sanoku.
1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez kuchnię
szkolną.
2. Posiłki wydawane są w godzinach 1115 do 1445.
3. Obiad składa się codziennie z dwóch dań, według dekadowego jadłospisu.
4. Stawka żywieniowa ustalana jest na podstawie kalkulacji.
5. Należność za obiady zbierana jest przez kierownika świetlicy w wyznaczonych dniach
miesiąca.
6. Nieobecność na obiedzie należy zgłaszać do godziny 800 - wówczas zostanie odliczona
należność za ten obiad.
7. Uczniowie korzystający z obiadów zostawiają tornistry w wyznaczonym miejscu
przed stołówką szkolną.
8. Wstęp na jadalnię mają tylko uczniowie korzystający z posiłków.
9. Po posiłku, naczynia i sztućce należy odnieść do wyznaczonego okienka
10. Z posiłków korzystać można wyłącznie w stołówce. W przypadku choroby dziecka,
rodzice za zgodą kierownika świetlicy mogą skorzystać z obiadów na wynos.
Warunkiem wydania takiego obiadu jest posiadanie specjalnie przeznaczonych do
tego celu naczyń. Pracownicy kuchni nie ponoszą odpowiedzialności za jakość posiłku
spożytego poza jadalnią.
11. W stołówce należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych ze spożywaniem
posiłków.
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