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1. Pobyt w świetlicy ograniczony jest do minimum

2. Uczeń przed wej ściem do świetlicy zobowiązany jest zdezynfekować ręce.

3. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy ( godzina przyjścia i 

wyjścia jest zapisywana w dzienniku).

4. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet 

krótkotrwałym oddaleniu się, także na boisku szkolnym lub spacerze.

5. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają przez nauczycieli świetlicy zapoznane z 

zasadami BHP, regulaminem świetlicy, regulaminem dowozu do szkoły oraz sygnalizacją 

przeciwpożarową.

6. Świetlica szkolna pracuje w ściśle określonym reżimie sanitarnym. Uczniowie zobowiązani są 

do stosowania zasad: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust rękoma, korzystanie z własnych przyborów.

7. Dziecko, które nie przestrzega określonych zasad i zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych 

osób, powinno być niezwłocznie odebrane przez rodzica lub prawnego opiekuna.

8. Podczas zajęć świetlicowych, zabaw i rozmów uczniowie zobowiązani są zachowywać dystans 

społeczny, nie przestawiać krzeseł, zajmować wyznaczone miejsca.

9. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia 

przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.

10. Gry planszowe, klocki i inne zabawki uczniowie pokazują wychowawcy przed rozpoczęciem 

zabawy i po niej. Wychowawca sprawdza stan gry i jej poszczególne elementy. W sali 

świetlicowej nie używamy piłek, skakanek i gum do skakania.

11. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych 

przedmiotów przyniesionych z domu.

12. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione 

z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

13. Uczniowie korzystają indywidualnie z komputerów tylko pod kontrolą nauczyciela, zgodnie z 

ustalonym harmonogramem ( czas gry - 15 minut).

14. Uczniowie „dojeżdżający” przychodzą do świetlicy bezpośrednio z autobusu, wychodzą 

dziesięć minut przed odjazdem autobusu.



15. Rodzice nie mają możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do 

domu.

16. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, 

których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

17. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie 

umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od 

rodziców/opiekunów prawnych dziecka i na potwierdzenie odbioru ucznia wypełni 

odpowiednie oświadczenie.

18. Rodzice lub opiekunowie odbierają dziecko w drzwiach szkoły, po telefonicznym zgłoszeniu 

przybycia po dziecko, dziecko schodzi do rodziców.

19. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby 

niepełnoletnie (zgoda rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim 

rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy).

20. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły 

w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.

21. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników świetlicy. 

Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy na posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej. Rada podejmuje stosowną uchwałę. Od decyzji Rady Pedagogicznej nie 

ma odwołania. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się o 

umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.

22. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym 

oraz wychowawcami klas.

23. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia 

opinię wych. świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

24. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym.

25. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, 

powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.

26. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły 

o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy .

27. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

28. Rodzice i dzieci zobowiązani są do przestrzegania wszystkich aktualnych zarządzeń dyrektora 

szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19
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