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REGULAMIN ŚWIETLICY
Celem

działalności

świetlicy

szkolnej

jest

organizowanie

zajęć

wychowawczych

i opiekuńczych dla dzieci rodziców pracujących. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy
mają dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica samotnie wychowującego
dziecko i dzieci najmłodsze z klas I – III.
1. Świetlica jest czynna w godzinach 6.45 - 8.45 oraz od 11.30 - 16.00.
2. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od
momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby do tego
uprawnione. Dziecko musi być odebrane ze świetlicy do godziny 16.00. Zobowiązujemy
i prosimy rodziców do przestrzegania godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania
dzieci.
3. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed rozpoczęciem
pracy świetlicy, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Uczniowie klas I-III po
skończonych lekcjach przyprowadzani są do świetlicy przez nauczyciela uczącego.
4. Obowiązkiem dziecka jest zgłoszenie swojego przyjścia na świetlicę wraz
z pozostawieniem zeszytu korespondencji na biurku nauczyciela – wychowawcy
i odebraniu go w momencie opuszczenia świetlicy przy odbiorze przez Rodzica/Opiekuna.
5. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz aktualizacji
danych.
6. Nie jest członkiem świetlicy szkolnej dziecko, które do niej nie uczęszcza, mimo że zostały
złożone dokumenty związane z zapisem dziecka do świetlicy.
7. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jego Rodzice/Opiekunowie lub osoby przez nich
upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy
zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie mogą
samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie
rodziców.
8. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie
dziecka przez osobę dotąd nie upoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą
powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie – z datą i podpisem. Bez takiego
upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
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9. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania ustalonych reguł,
dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się,
przestrzegania zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie
świetlicy.
10. Dzieci przychodzą i przebywają na świetlicy w zmiennym obuwiu.
11. Uczeń nie powinien przynosić ze sobą na świetlicę niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
12. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy Rodzice/Opiekunowie mogą
zgłaszać i omawiać z wychowawcą świetlicy.
13. Informacje związane z bieżącymi sprawami dotyczącymi pracy w świetlicy znajdują się na
tablicy ogłoszeń.

Dodatkowe wytyczne wg GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych na
r. szk. 2020/21:
14. Na świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny, w tym: częstsze mycie rąk, ochrona
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Środki do dezynfekcji
rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków,
ale pod nadzorem opiekuna. Świetlica jest często wietrzona, w tym w szczególności przed
przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
15. Na świetlicę może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.
16. Uczniowie mogą być przyprowadzani na świetlicę i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
17. Część zajęć świetlicowych, w formie spacerów oraz gier i zabaw, w miarę możliwości
i pogody oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa odbywa się na zewnątrz budynku na
swieżym powietrzu, na terenach przyszkolnych.
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18. Dzieci na świetlicę przynoszą wszystkie rzeczy, które na zakończenie dnia przebierają
i zabierają do domu, tak żeby nie było konieczności wracania do ogólnodostępnych szatni
oraz żeby była możliwość sprawnego zorganizowania wyjścia na zajęcia na zewnątrz
budynku. Przebieranie, zwłaszcza butów, każorazowo odbywa się na korytarzu szkolnym
pod nadzorem wychowawcy.
19. Uczeń posiada własne przybory i materiały, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku, w tornistrze lub w wyznaczonym miejscu. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.
20. W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, odbiór dziecka
ze świetlicy jest możliwy poprzez zasygnalizowanie tego faktu przez przeszklone drzwi
świetlicy, bez koniecności wchodzenia do wewnątrz. Po weryfikacji wychowawcy, Rodzic
opuszcza budynek, a w tym czasie wyjście dziecka jest odnotowywane w dzienniku, odbiera
ono swój zeszyt, zabiera wszystkie rzeczy (oprócz tych, które na stałe mogą zostać na
świetlicy), po czym udaje się na korytarz szkolny, gdzie po samodzielnym przebraniu się,
dołącza do czekającego Rodzica/Opiekuna.
21. W razie zaobserwania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, będzie on odizolowany od innych
osób, a Rodzice/Opiekunowie niezwłocznie zostaną powiadomieni o konieczności
odebrania ucznia ze szkoły.
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