REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy w godzinach 7:00 – 17:00.
2. Dzieci do świetlicy przyjmowane są na podstawie pisemnego/ elektronicznego wniosku
złożonego przez rodziców/prawnych opiekunów – „Karta zgłoszenia do świetlicy”.
Prosimy o złożenie kart do dnia 2 września bieżącego roku do godziny 15.00 w przypadku
chęci zapisania dziecka do świetlicy po tym terminie o jego przyjęciu decyduje dyrekcja
szkoły.
3. Przyjęcie do świetlicy przysługuje uczniom klas I – III, którzy muszą przebywać dłużej
w szkole ze względu na czas pracy obojga rodziców/opiekunów prawnych (wymagane
potwierdzenie zatrudnienia) lub organizację dojazdu do szkoły.
4. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich
opiekunowie, których dane są wpisane do „Karty zgłoszenia do świetlicy”. Wszelkie
zmiany dotyczące opuszczenia świetlicy przez dziecko muszą być przekazane
do świetlicy w formie pisemnej podpisanej/elektronicznej przez rodzica/opiekuna. W celu
weryfikacji danych osoba może zostać poproszona o okazanie dowodu osobistego.
5. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu (nie odnotowanego
w „Karcie zgłoszenia do świetlicy”) potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą
na takie wyjście, z podaniem daty i godziny, o której dziecko ma opuścić świetlicę.
6. Osobom nie upoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą
przekazywane. W przypadku nie odebrania dziecka ze świetlicy w godzinach
funkcjonowania placówki wychowawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie
dyrektora szkoły, a także skontaktować się z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka
lub inną osobą wskazaną w upoważnieniu. Jeżeli jeden z opiekunów dziecka będzie pod
wpływem alkoholu, a z drugim nie będzie możliwości skontaktowania się o zaistniałym
fakcie zostanie powiadomiona policja, która poprowadzi dalsze postępowanie.
7. Jeżeli w trakcie roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien
fakt ten zgłosić w formie pisemnej wychowawcy świetlicy.
8. Jeżeli dziecko jest pod opieką specjalisty (lekarz, terapeuta, psycholog), rodzic/opiekun
prawny powinien pisemnie poinformować pracowników świetlicy o zaleceniach do pracy
z dzieckiem oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ
na bezpieczeństwo oraz funkcjonowanie.

9. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, niż główna sala
świetlicowa, na boisku szkolnym, placu zabaw, szczególnie w sytuacjach gdy pozwalają
na to warunki pogodowe oraz przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły powinni zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców
wynoszący min. 2 m.

11. Dzieci będą wychodziły ze świetlicy na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne na podstawie
pisemnej informacji od rodziców/opiekunów prawnych. Odpowiedzialność
za bezpieczeństwo dzieci w trakcie ich trwania ponosi osoba prowadząca zajęcia.
12. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są niezwłocznie powiadomić
wychowawców świetlicy o zmianie danych kontaktowych.
13. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy
i punktualne odbieranie dzieci po skończonych zajęciach. W razie wyczerpania
wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów lub innych
upoważnionych osób, wychowawca ma obowiązek powiadomienia policji.
14. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.
15. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet
krótkotrwałym oddaleniu się.
16. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
17. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych
urządzeń technicznych przyniesionych z domu.
18. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty
przynoszone do szkoły.
19. Świetlica jest bezpłatna, na wniosek i za zgodą Rady Rodziców przyjmowane
są dobrowolne darowizny w postaci pomocy dydaktycznych oraz artykułów
papierniczych.
20. Uczeń posiada własne przybory, podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku
szkolnym ucznia lub w tornistrze . Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi
między sobą.

21. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
22. Nauczyciele i uczniowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej
przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
23. Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
24. Uczniowie uczęszczający do świetlicy są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

25. Uczniowie są zobowiązani myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły,
przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.
26. Sale, w których odbywać się będą zajęcia świetlicowe będą wietrzone oraz
dezynfekowane co najmniej raz na godzinę.
27. W kwestiach nieregulowanych powyższym regulaminem decyduje dyrekcja szkoły.

