REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w PSP im. Jana Brzechwy w Słupicy
w czasie pandemii związanej z COVID- 19

1. Postanowienia ogólne
1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje
cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczoopiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie WychowawczoProfilaktycznym Szkoły.
2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy.
3. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej
ze względu na:
a) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
b) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia
opieki w szkole.
2. Cele i zadania świetlicy
1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:
a) zorganizowaną opiekę wychowawczą,
b) pomoc w nauce,
c) warunki do nauki własnej,
d) kulturalną rozrywkę i zabawę,
e) właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,
f) rozwój zainteresowań oraz zdolności,
g) stymulowanie postawy twórczej,
h) wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
i) pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji
z rówieśnikami,

j) pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron.
3. Założenia organizacyjne
1. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów
nie powinna przekraczać 25 osób na jednego wychowawcę świetlicy.
a) Przed wejściem na świetlicę obowiązuje dezynfekcja rąk. Należy również przestrzegać
ogólnych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
b) Uczniowie posiadają własne przybory do działań artystycznych, którymi nie powinni
wymieniać się między sobą.
c) Przedmioty i zabawki znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać
lub dezynfekować, należy usunąć. Zabawki wykorzystywane podczas zajęć
świetlicowych należy czyścić lub dezynfekować.
d) Pomieszczenia świetlicowe należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie
przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem
wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
e) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka
obowiązkowo będzie wykonamy pomiar temperatury ciała:
- jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wyniesie 38°C lub wyżej – rodzice lub
opiekunowie prawni dziecka zostaną niezwłocznie poinformowani o konieczności
odebrania dziecka (należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub
w wyznaczonym miejscu, tj. gabinecie pedagoga szkolnego).
f) Zgodnie z zaleceniami MEN i GIS, w celu ograniczenia przebywania dużej liczby
dzieci w jednym miejscu zajęcia świetlicowe mogą odbywać się na świeżym
powietrzu na terenie szkoły.
3. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie:
a) dojeżdżający do szkoły,
b) skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na
zajęcia lekcyjne.
4. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz
wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie

wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia
od rodziców/prawnych opiekunów oraz uprzedniej informacji telefonicznej. Ucznia może
przyprowadzić i odebrać ze świetlicy wyłącznie jeden rodzic/opiekun.
a) Każda osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko ze świetlicy jest zobowiązana
do bezwzględnego przestrzegania zasad higieny, tj. zakrywania ust i nosa maseczką
lub przyłbicą, dezynfekcji rąk, zachowania odstępu min 1,5 m od pracowników szkoły
i innych uczniów.
b) Rodzic/opiekun po przyprowadzeniu dziecka pozostawia je przed świetlicą i wychodzi
ze szkoły a w przypadku odbioru czeka na dziecko przed salą. Wychowawca
wprowadza dziecko do świetlicy i wyprowadza dziecko do rodzica.

5. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie,
według indywidualnych ustaleń.
6. Nie ma możliwości ponownego przyprowadzenia dziecka do świetlicy po uprzednim
odebraniu go w tym samym dniu. Dziecko pozostaje pod opieką rodzica/prawnego
opiekuna lub osoby pisemnie do tego upoważnionej do dnia następnego, a przyjście
rodzica lub opiekuna po dziecko musi wiązać się z odebraniem go w tym samym
momencie.
7. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana
w formie pisemnej z datą i podpisem.
4. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej
1. Wychowanek ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanej opieki,
b) życzliwego traktowania,
c) poszanowania godności osobistej,
d) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
e) wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,
f) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
g) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
h) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego
będącego na wyposażeniu świetlicy.

2. Wychowanek jest zobowiązany do:
a) przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,
b) przestrzegania zasad współżycia w grupie,
c) współpracy w procesie wychowania i opieki,
d) uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,
e) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,
f) respektowania poleceń nauczyciela,
g) nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
h) przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,
i) nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,
j) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,
k) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.
l) przestrzegania zasad i komunikatów wydawanych przez opiekunów świetlicy
związanych z bieżącą sytuacja epidemiologiczną.
5. Współpraca z rodzicami
1. Bezpośrednia, tj. codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu
dziecka do świetlicy – przestrzegając wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
oraz wewnętrznych ustaleń szkoły.
2. Rozmowy telefoniczne.
3. Kontakt poprzez Dziennik Elektroniczny.
6. Zadania nauczyciela świetlicy
1. Opracowanie planu zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.
3. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
4. Prowadzenie zajęć według planu.
5. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.

6. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
7. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
8. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.
9. Zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy.
10. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica
i wychowawcę ucznia.
7. Wyposażenie świetlicy
Świetlica szkolna powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały
umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej.
W okresie trwania pandemii COVID-19 korzystanie z wyposażenia świetlicy szkolnej jest
możliwe jedynie w ograniczonym zakresie, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora
Sanitarnego.

