REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Świetlica jest czynna każdego dnia, w którym odbywają się zajęcia w szkole
w godzinach od 7.00 do 17.00.
2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie z klas I –VIII.
3. Zapisu dziecka dokonuje rodzic poprzez wypełnienie karty zgłoszenia ucznia do
świetlicy. Rodzice, których dzieci zostały zapisane do świetlicy przed rokiem szkolnym
2020/2021 wypełniają deklarację, w przypadku kontynuacji korzystania ucznia z opieki
w szkole.
4. Uczniowie powinni być odbierani ze świetlicy przez dorosłych. W przypadku
odbierania dzieci przez inne osoby, niż rodzice, osoby te muszą posiadać pisemne
upoważnienie podpisane przez rodziców.
5. Jeżeli dziecko wraca do domu bez opieki osoby dorosłej, np. ze starszym rodzeństwem,
należy dane osoby małoletniej umieścić w karcie zapisu ucznia do świetlicy (rubryka
osoby upoważnione do odbioru). Zapis ten jest równoznaczny z wyrażeniem zgody
przez rodzica i ponoszeniem przez niego całkowitej odpowiedzialność za dziecko
podczas jego powrotu do domu.
6. Odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej odbywa się według wewnętrznego regulaminu.
7. W przypadku zmiany danych zapisanych w karcie zgłoszenia do świetlicy, np. numeru
telefonu czy osób upoważnionych do odbioru, należy niezwłocznie zawiadomić o tym,
umieszczając pisemną informację w skrzynce znajdującej się przed głównym wejściem
do szkoły.
8. W świetlicy prowadzone są zajęcia z uwzględnieniem wytycznych MEN, MZ, GIS
i zgodne z wewnętrznymi procedurami szkoły w czasie pandemii Covid-19.
9. Uczeń podczas zajęć w świetlicy korzysta z własnych przyborów plastycznych.
10. Uczniowie są zobowiązani do utrzymywania czystości i porządku w sali, a także
należytej dbałości o swoje stanowisko pracy.
11. Przed wejściem do świetlicy i sal, w których odbywać się będą zajęcia uczeń powinien
umyć ręce wodą z mydłem lub je zdezynfekować.
12. Zabrania się wnoszenia przez uczniów zabawek do pomieszczeń, w których odbywać
się będą zajęcia.
13. Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy i sal, w których odbywają się zajęcia jedynie
za zgodą nauczyciela.
14. W świetlicy przebywać mogą wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku złego
samopoczucia dziecka wychowawca lub pielęgniarka szkolna kontaktują się z rodzicem
ucznia. W przypadku podejrzenia zarażenia Covid-19 realizuje się stosowną procedurę.
15. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty
(np. telefony komórkowe)
16. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej mają obowiązek przestrzegać zasad
higieny i bezpieczeństwa podczas pracy i zabawy.
17. Rozstrzygnięć w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor
szkoły.
18. Regulamin obowiązuje od 1 września 2020 roku.

