REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTWAOWEJ NR 56 W KATOWICACH
1. Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze
względu na pracę obojga rodziców/opiekunów prawnych.
2. Podstawą zapisu dziecka jest pisemna deklaracja rodziców tzw.,,Karta zgłoszenia dziecka do
świetlicy szkolnej”.
3. Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice lub osoby upoważnione pisemnie przez
rodziców. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
4. Wyjście ucznia do domu może nastąpić w następujących przypadkach:
-osobistego odebrania dziecka przez rodziców / prawnych opiekunów/;
-na podstawie pisemnej informacji od rodziców/prawnych opiekunów wskazującej osobę
upoważnioną do odbioru ucznia danego dnia;
-na życzenie rodziców złożone pisemnie, dziecko uczęszczające do świetlicy może samo lub pod
opieką starszego rodzeństwa opuścić świetlicę, jeżeli ukończyło 7 lat a uczeń, pod opieką którego
wychodzi ze świetlicy osiągnął wiek co najmniej 10 lat (art. 43 ust. 1 ustawy prawo o ruchu
drogowym).
-samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy wymaga pisemnej zgody rodziców wraz z określeniem
godziny wyjścia dziecka ze świetlicy.
5.Telefoniczne ustalenie rodzica/prawnego opiekuna z dzieckiem godziny powrotu do domu nie
stanowi podstawy zwolnienia dziecka ze świetlicy.
6. Nie podlega opiece świetlicowej dziecko, które nie dotrze do świetlicy.
7. Zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych, liczba dzieci uczestniczących w zajęciach
może liczyć do 25 osób.
8. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe przynoszone
do świetlicy przez dzieci.
9. Dziecko przebywające na świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad,
dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, a także kulturalnego
zachowania się, przestrzegania podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego
wyposażenie świetlicy.
10. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiedzialność ponoszą rodzice.
11.Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w warunkach
domowej izolacji.
12.Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki zasłaniające nos i usta do
zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w świetlicy.

13.Uczniów w świetlicy szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: niepodawanie ręki na
powitanie, częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i
ust.
14.Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk wodą z mydłem, szczególnie przed przyjściem
na świetlicę, po jej opuszczeniu, po powrocie ze spaceru, przed posiłkiem oraz po skorzystaniu z
toalety.
15. Świetlica jest wietrzona nie rzadziej niż co godzinę, a w szczególności przed przyjściem
wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
16. Jeżeli pogoda jest sprzyjająca, zajęcia świetlicowe powinny odbywać się na świeżym powietrzu.
17. W świetlicy znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć lub zdezynfekować
(np. klocki). Przedmioty, których nie można dezynfekować (np. gry planszowe i puzzle) po użyciu
przez uczniów poddawane są dwu dniowej kwarantannie.
18. Uczniowie przebywający w świetlicy posiadają:
•
własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku lub w tornistrze, nie
mogą wymieniać się nimi między sobą;
•
własne jedzenie i picie, którym nie dzielą się z innymi.
19. Jeżeli u ucznia zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcje dróg oddechowych,
w szczególności gorączkę, kaszel, następuje izolacja ucznia do odrębnego pomieszczenia z
zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadomiony zostaje
rodzic/opiekun prawny o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
20. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w świetlicy. Stosowanie ich odbywa się pod nadzorem
nauczyciela świetlicy.
21. Świetlica jest wietrzona nie rzadziej niż co godzinę, a w szczególności przed przyjściem
wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

