Regulamin świetlicy szkolnej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciścu
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
 Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III, których oboje
rodzice pracują.
 Podstawą przyjęcia dziecka do świetlicy jest wypełniona karta zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 Odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej powinno odbywać się w godzinach przerw lekcyjnych.
 Odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej odbywa się przy dyżurce woźnej. Rodzice nie wchodzą na
teren szkoły- rodzice zgłaszają imię i nazwisko dziecka, które ma zostać odebrane. Woźna
sprowadza ucznia/ uczennicę do szatni. Rodzic oczekuje na dziecko w holu.
 Rodzice i opiekunowie odbierający dzieci ze świetlicy szkolnej powinni przestrzegać
obowiązujące przepisy prawa związane z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 Świetlica czynna jest w godzinach od 8.00 do 15.00.
 Dzieci mogą być odbierane tylko przez osoby do tego upoważnione.
 Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz
rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. W świetlicy uczniowie
mają też możliwość odrabiania lekcji.
 Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub placu zabaw,
szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.
 W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu
oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 Uczeń korzysta z własnych przyborów i książek. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami
szkolnymi między sobą.
 Dostępne w sali przedmioty wykorzystywane do zabawy (gry, puzzle) będą podawane dzieciom tylko
przez nauczyciela, następnie poddawane dezynfekcji i w razie możliwości- ponownie oddane
do użytku.
 Salę przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz na godzinę.
 Uczeń nie powinien przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów. Obowiązuje również całkowity
zakaz wyjmowania i używania telefonów komórkowych.
 Uczniowie podczas zajęć świetlicowych przestrzegają zasad współżycia w grupie związanych
z COVID-19 oraz respektują polecenia nauczyciela.
 Zakres zajęć, czas pracy świetlicy w dni wolne od pracy określa Dyrektor Szkoły.

