REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM.ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W TERESINIE
W CZASIE PANDEMII COVID-19

§1
CELE I ZADANIA
1. Celem ogólnym świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
2. Do zadań świetlicy należy:
– zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej w godzinach przed i po
zajęciach lekcyjnych;
- Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie zespołowej
nauki, utrwalanie wiadomości szkolnych oraz udzielanie pomocy uczniom mającym
trudności z nauką;
– rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań intelektualnych, artystycznych i
technicznych dzieci;
– Kształtowanie u dzieci właściwej postawy etyczno – moralnej, wyrabianie
osobowościowych cech charakteru takich jak, m.in.: pracowitość, odpowiedzialność,
tolerancja.
– kultywowanie tradycji narodowych, ludowych i religijnych;
– kształtowanie postaw prospołecznych, prozdrowotnych oraz nawyków kulturalnego
zachowania się;

§2
ZAŁOŻENIE ORGANIZACYJNE
1. Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w
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szkole ze względu na pracę obojga rodziców/opiekunów prawnych, organizację
dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
Świetlica zapewnia opiekę uczniom w godzinach 6:30-17:00.
Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy wychowawczej,
opiekuńczej i dydaktycznej, uwzględniając tygodniowy oraz dzienny rozkład zajęć.
Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci z klas 0 – VIII na podstawie pisemnego
zgłoszenia rodziców ( Karta zapisu dziecka do świetlicy ).
Zapisy do świetlicy rozpoczynają się 1 września do 14 września każdego roku
szkolnego.
Świetlica szkolna prowadzi zajęcia dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńcze w
grupach świetlicowych.

7. Grupa wychowawcza liczy 25 uczniów na jednego wychowawcę a w przypadku klasy
integracyjnej 20 wychowanków.
8. Uczniowie z klasy 0-V przychodzą do świetlicy pod opieką wychowawcy klasy lub
nauczyciela prowadzącego ostatnią lekcję. Uczniowie z klas VI-VIII przychodzą
samodzielnie za zgodą rodziców.
9. Jeśli na świetlicy przebywa dziecko z klas 0-V, które oczekuje tam na zajęcia
indywidualne (np.: logopedyczne, rewalidacyjne, itp.), nauczyciel prowadzący owe
zajęcia ma za zadanie przyjść po dziecko, a następnie po zakończonych zajęciach,
sprowadzić je z powrotem na świetlicę lub do szatni- do rodzica. Uczniowie z klas VIVIII wychodzą na zajęcia dodatkowe samodzielnie na podstawie pisemnej zgody
rodziców. Prowadzący zajęcia bierze pod opiekę i ponosi całkowitą odpowiedzialność
za dziecko uczestniczące w zajęciach.
10. Dzieci wychodzą do biblioteki, sal lekcyjnych, stołówki, szatni, telefonu tylko za zgodą
wychowawcy. Uczeń ma obowiązek informowania o każdorazowym, nawet
krótkotrwałym oddaleniu się.
11. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania zasad
dotyczących bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad
higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy (szkoły). Za
szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
12. Uczniowie mogą skorzystać z telefonów komórkowych tylko w nagłych przypadkach
za zgodą nauczyciela.
13. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez
dzieci.
14. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają dziecko do szkoły i przekazują je pracownikowi
szkoły dyżurującemu przy drzwiach wejściowych.
15. Rodzice/opiekunowie odbierający dziecko ze świetlicy zgłaszają się do dyżurującego
pracownika szkoły, który kontaktuje się z wychowawcą świetlicy. Dzieci odbierane są
przez opiekunów w holu głównym szkoły. Rodzice zobowiązani są do punktualnego
odbierania dzieci.
16. Rodzic podczas odbioru dziecka jest zobowiązany czekać na niego w holu głównym
lub przed drzwiami głównymi, tak aby osoba dyżurująca w szkole widziała osobę
odbierającą dziecko. Rodzic nie może czekać w samochodzie. W owym przypadku
dziecko nie będzie wypuszczone samodzielnie ze szkoły.
17. O jednorazowym samodzielnym wyjściu dziecka ze świetlicy rodzice informują
wychowawców świetlicy pisemnie (data, godzina wyjścia ze świetlicy, podpis rodzica).
Wyrażając zgodę na samodzielny powrót swojego dziecka, biorąc za nie
odpowiedzialność w drodze do domu.
18. Rodzice są zobowiązani do powiadomienia wychowawców świetlicy o zmianie
adresu, telefonów kontaktowych, osób upoważnionych do odbioru ich dziecka.
19. Rodzice są zobowiązani do sprawdzania maili i ewentualnych uwag na dzienniku
elektronicznym.
20. Odbiór uczniów poniżej 7 roku życia jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne
osoby dorosłe przez nich upoważnione na piśmie.
21. Rodzice/opiekunowie prawni po odebraniu ucznia przejmują nad nim
odpowiedzialność nawet, jeśli przebywa na terenie szkoły.

22. Uczeń nie może opuścić świetlicy na podstawie telefonu od rodziców/opiekunów
prawnych.
23. Uczeń wychodzący ze świetlicy do domu, zgłasza swoje wyjście nauczycielowi.
24. Nauczyciel stanowczo odmawia wydania ucznia w przypadku, gdy stan osoby
zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków
psychoaktywnych lub przejawia agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie
zapewnić uczniowi bezpieczeństwa. W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego
rodzica/opiekuna lub inną upoważnioną do odbioru ucznia osobę oraz informuje o
zdarzeniu przełożonego.

§3
Procedury funkcjonowania świetlicy szkolnej w czasie pandemii (COVID-19)
1. W czasie pandemii wskazane jest ograniczenie przebywania dziecka w świetlicy
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szkolnej do koniecznego minimum. Zaleca się, by rodzice, którzy mają możliwość
zapewnienie opieki, nie przyprowadzali dzieci do świetlicy.
Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
Uczniowie do świetlicy są przyprowadzani i odbierani przez osoby zdrowe.
Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci
w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz
po przeprowadzeniu dezynfekcji.
Środek do dezynfekcji rąk jest umieszczony przy wejściu do świetlicy w sposób
umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
Uczniów w świetlicy szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: niepodawanie ręki
na powitanie, częste mycie rąk, osłanianie podczas kichania i kaszlu, unikanie
dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie dystansu społecznego w miarę
możliwości.
Wychowankowie pracują w wyznaczonych salach i strefach oraz w miarę możliwości
przy stoliku w stałych miejscach.
Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty, zabawki i sprzęty, których
nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki,
skakanki, obręcze, itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić
lub dezynfekować.
Pracownik obsługi dezynfekuje powierzchnie płaskie (stoliki, krzesła, biurko, pomoce,
podłogę) oraz powierzchnie wspólne (klamki, włączniki).
Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.
Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły zabawek i innych niepotrzebnych
przedmiotów.
Dzieci nie mogą dzielić się z innymi przyniesionym do szkoły jedzeniem i piciem.

13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy
nimi.
14. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów COVID – 19 (np. gorączka, kaszel,
duszności) dziecko jest izolowane w odrębnym pomieszczeniu. Rodzic/opiekun
prawny zostaje powiadomiony o konieczności odebrania dziecka ze szkoły. Rodzice
mają obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły i poinformować dyrektora
szkoły o stanie zdrowia dziecka.
15. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zobowiązani są do przypominania dzieciom
podstawowych zasad higieny w okresie epidemii COVID - 19.

§4
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
1. Uczeń ma prawo do:
– znajomości swoich praw i obowiązków
– uczestnictwa we wszystkich organizowanych zajęciach
– rozwijania swoich zainteresowań i zamiłowań
– życzliwego, podmiotowego traktowania
– swobody w wyrażaniu myśli i przekonań
– uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce
– korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, zabawek.
2. Uczeń ma obowiązek:
– informowania każdorazowo wychowawców świetlicy zarówno o przyjściu jak i wyjściu ze
świetlicy
– każdorazowego zgłaszania złego samopoczucia
– stosowania się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły
– troski o ład i porządek
– nienagannego zachowania się w czasie zajęć i po zajęciach
– poszanowanie mienia szkoły.

