Školský poriadok ŠKD: (§11, Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia)
Školský poriadok školského klubu detí by mal byť rámcový, aby ho nebolo potrebné kaţdý rok prepracovávať, mal by byť stručný,
zrozumiteľný aj nepedagogickej verejnosti – rodičom a ţiakom. Školský poriadok ŠKD sa skladá z dvoch častí:

1.) Popis prevádzky (organizácia a podmienky pracovnej činnosti) ŠKD – (určené predovšetkým pre rodičov):
Je dôleţitá najmä pre zákonných zástupcov detí, mali by byť s organizáciou ŠKD preukázateľne oboznámení.
Špecifické okruhy prevádzky ŠKD:
- prevádzková doba (začiatok ranného klubu, začiatok konečného klubu, popoludňajší klub) – prevádzkovú dobu určuje riaditeľ školy
obvykle po súhlase zriaďovateľa,
- komu je ŠKD určený – uvádza sa aj komu je ŠKD určený prednostne,
- pouţívané priestory – základná lokalizácia ŠKD, poprípade najčastejšie pouţívané priestory,
- práva ţiakov a práva zákonných zástupcov (pouţívať priestory a zariadenie, zúčastňovať sa akcií ŠKD, spolupracovať na tvorbe
týţdenných plánov, byť informovaný o školských sluţbách, zoznamovať sa s plánom činnosti, zúčastňovať sa na príleţitostných akciách
určených rodičom a pod.),
- podmienky prihlasovania a odhlasovania, prípadne vylúčenia do ŠKD (umiestnenie dieťaťa v ŠKD nie je nárokové),
- rozhodnutie o platbách za pobyt dieťaťa v ŠKD a spôsob vyberania platieb,

- podmienky dochádzky detí do ŠKD pri pravidelnej a nepravidelnej dochádzke, podmienky a doba odchodu detí, preberanie detí z ŠKD,
spôsob ospravedlnenia a pod.,
- prechod ţiakov zo školy do ŠKD, poprípade do iných záujmových aktivít a zodpovednosť za deti v tejto dobe,
- zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ţiakov v ŠKD,
- reţim dňa v ŠKD ako príloha školského poriadku – má spĺňať psycho-hygienické poţiadavky týţdenného a denného biorytmu detí,
- pitný reţim – spôsob akým je zabezpečený pitný reţim – zo školskej stravovne, deti si nosia samé a pod.,
- postup vychovávateľky pri nevyzdvihnutí ţiaka z ŠKD v určenú dobu,
- podmienky umiestňovania detí s nepravidelnou dochádzkou do ŠKD,
- prevádzka ŠKD počas prázdnin – doba, podmienky, platby,
- podmienky spájania oddelení,
- pravidlá komunikácie s rodičmi (konzultačné hodiny, voľno-časové poradenstvo)
- ďalšie činnosti organizované ŠKD.

2.) Základné pravidlá správania sa detí v ŠKD (práva a povinnosti detí):
Tieto pravidlá správania sa detí vychádzajú zo školského poriadku školy a bliţšie špecifikujú:
- podrobnosti k výkonu práv a povinností detí,

- podmienky zaobchádzania s majetkom ŠKD,
- pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- podmienky ochrany pred sociálno-patologickými javmi.
Školský poriadok ŠKD vychádza z miestnych podmienok, reaguje na prevádzku školy, záujmovú činnosť organizovanú školou
alebo inými subjektmi, na dopravnú dostupnosť ŠKD, dopravné spojenie detí a pod.
Ţiadne z pravidiel dokumentu Školský poriadok ŠKD nesmie byť v rozpore so všeobecne platnými právnymi normami.

