Regulamin świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
w związku z sytuacją epidemiologiczną
Rok szkolny 2020/2021

1.Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom z klas I-III w godz. 7:00-17:00.
2. W wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły, do świetlicy mogą
uczęszczać uczniowie z klas IV-VIII.
3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci rodziców pracujących oraz niewykazujące oznak
chorobowych ( katar, kaszel, gorączka, złe samopoczucie).
4. Ze względu na sytuację epidemiologiczną rodzice są proszeni o jak najszybsze zabieranie
dzieci ze świetlicy, a w przypadku pobytu rodzica w domu ( zdalna praca) o niekorzystanie
dziecka ze świetlicy.
5. W świetlicy mogą przebywać uczniowie, którzy czekają na dodatkowe zajęcia lub są
zwolnieni z zajęć religii, wychowania fizycznego lub na basenie.
6. Rodzice mają obowiązek odbierać dzieci w ustalonych godzinach, najpóźniej do godziny
zakończenia pracy świetlicy.
7. Dzieci są wydawane rodzicom, opiekunom i innym osobom upoważnionym w oparciu o
Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy w roku szkolnym 2020/2021.
8. Wydanie dziecka następuje na podstawie informacji zawartych w Karcie zapisu dziecka do
świetlicy oraz po zweryfikowaniu przez nauczyciela numeru dowodu lub numeru innego
dokumentu potwierdzającego dane osoby upoważnionej do odbioru.
9.W wyjątkowych, losowych sytuacjach ( wypadek, choroba, niemożność odebrania dziecka w
godzinach pracy świetlicy) uczniowie mogą być odebrani przez osoby nieupoważnione w
karcie. Podstawą odebrania jest informacja mailowa bądź rozmowa telefoniczna z rodzicem lub
opiekunem dziecka oraz napisanie oświadczenia przez osobę odbierającą dziecko.
10. Uczniowie nie będą wydawani osobom pod wpływem alkoholu. W sytuacji próby odbioru
dziecka przez osobę nietrzeźwą, kierownik świetlicy lub nauczyciel dzwoni po inną

upoważnioną osobę do odbioru dziecka , a w sytuacji braku takiej osoby zgłasza całą sytuację
vicedyrektorom ,dyrektorowi szkoły, a w ostateczności policji.
11. Uczniowie , którzy sami chodzą do domu są odprowadzani w ustalonych godzinach do
szatni przez wychowawcę świetlicy.
12. Dzieci odebrane ze świetlicy nie mogą ponownie do niej wracać.
13. We wrześniu, a także w kolejnych miesiącach roku szkolnego rodzice dzieci
uczęszczających do świetlicy szkolnej będą informowani za pośrednictwem Librusa o
organizacji pracy świetlicy oraz stołówki szkolnej.
14.Rodzice kontaktują się z kierownikiem świetlicy i pozostałymi nauczycielami pracującymi
w świetlicy za pośrednictwem Librusa lub telefonicznie.
15. Potrzeby wynikające z działalności świetlicy pokrywane są z dobrowolnych składek
rodziców.
16. Wpływy i wydatki rozliczane są pod koniec roku szkolnego z przedstawicielami rodziców.
17. Rodzice w sytuacji zmian są zobowiązani do każdorazowego uaktualniania Karty zapisu
dziecka.
18.Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:
-właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej
-uzyskania pomocy podczas odrabiania lekcji
-uczestniczenia w zajęciach, imprezach, uroczystościach i konkursach
zgodnie z planem pracy świetlicy
- rozwijania swoich zdolności i zainteresowań
19.Uczeń zobowiązany jest do:
-udania się do świetlicy szkolnej bezpośrednio po przyjściu do szkoły
-przestrzegania zasad higieny w związku z sytuacją epidemiologiczną
-zachowania bezpiecznej odległości od innych uczniów
-korzystania tylko z przygotowanych i zdezynfekowanych zabawek oraz artykułów sportowych

-przestrzegania zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania w świetlicy i na stołówce
szkolnej
-spożywania posiłków pod opieką nauczyciela według wyznaczonego harmonogramu
-przynoszenia do świetlicy własnych materiałów plastycznych.
-posiadania własnej, podpisanej butelki na picie
- podporządkowania się poleceniom wychowawcy
-koleżeńskiej postawy
-przejawiania postaw empatycznych
-ponoszenia odpowiedzialności za własne zachowania
-dbałości o wspólne dobro, wyposażenie świetlicy

20.Uczniowi nie wolno:
-opuszczać świetlicy bez zgody i wiedzy wychowawcy
-łamać zasad bezpieczeństwa i higieny ustalonych w świetlicy, w związku z sytuacją
epidemiologiczną
-zachowywać się w sposób agresywny.
-przynosić rzeczy niezwiązanych bezpośrednio z pracą w klasie, np.: maskotek, zabawek.
-przynosić przedmiotów ostrych i niebezpiecznych.

21.W przypadku agresywnego zachowania ucznia nauczyciel stara się go odizolować od reszty
uczniów i uspokoić, a następnie informuje o zajściu wychowawcę klasy, pedagoga lub
psychologa, rodziców ,w dalszej kolejności vicedyrektorów i dyrektora szkoły.
22. Postępowanie w przypadku wypadku ucznia:
W sytuacji wypadkowej, w zależności od rodzaju wypadku, wychowawca świetlicy
niezwłocznie zapewnia opiekę poszkodowanej osobie, w szczególności sprowadzając fachową
pomoc medyczną i w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.

W dalszej kolejności nauczyciel informuje o wydarzeniu rodziców lub opiekunów dziecka,
wychowawcę, pedagoga, vicedyrektorów i dyrektora szkoły.
22. Postępowanie w przypadku złego samopoczucia ucznia:
Wychowawca świetlicy po zaobserwowaniu u dziecka lub zgłoszeniu przez nie objawów
chorobowych, niezwłocznie udaje się z dzieckiem do izolatki, a następnie informuje o tym
fakcie pielęgniarkę szkolną. Następnie wykonuje telefon do rodziców dziecka. Powiadamia też
dyrektora szkoły i vicedyrektorów.
23.Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną regulamin świetlicy może ulegać
zmianie.

