Regulamin świetlicy
w Szkole Podstawowej nr 16
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tarnowskich Górach
§ 1.
Zasady ogólne:
1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 6.30 do 8:00 i od 12:30 do 16.00. Jest
integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania
szkoły. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki
wychowawczej, pomocy w odrabianiu lekcji oraz w miarę możliwości odpowiednich
warunków do nauki własnej i rekreacji.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami dydaktyki.
3. Wychowawcy świetlicy mają prawo do korzystania z telefonów komórkowych w celu
komunikacji między nauczycielami, pracownikami i dyrekcją szkoły oraz
rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków.
4. W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się przez
dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica/opiekuna prawnego.
5. Podczas przebywania w świetlicy szkolnej wychowankowie zobowiązani są do:
a) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych,
b) aktywnego uczestniczenia w zajęciach świetlicowych,
c) zgłaszania do wychowawców wszelkich niedyspozycji i wypadków,
d) dbania o porządek i czystość,
e) szanowania gier, przyborów i całego wyposażenia świetlicy – świadome zniszczenie
sprzętu zobowiązuje do odkupienia zniszczonego przedmiotu,
f) każdorazowego zgłaszania wszelkich wyjść ze świetlicy,
g) obowiązek zgłoszenia się do wychowawcy po przyjściu do świetlicy,
h) zakładania obuwia zmiennego,
i) nie przynoszenia wartościowych przedmiotów,
j)posiadania własnej butelki/bidonu z wodą do picia.
§ 2.
Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii SARS-CoV-2
1.

2.
3.
4.

5.

Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje
u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę
wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia
w przeznaczonym do tego pomieszczeniu zachowując dystans minimum 2 m odległości
od innych osób. Następnie niezwłocznie informuje rodzica/opiekun prawnego o
konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
Uczeń przynosi na zajęcia świetlicowe własne przybory do wykonywania prac plastycznych
(kredki, klej, nożyczki, papier biały i kolorowy oraz inne wskazane przez nauczyciela).
Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy
dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela
Podczas zajęć świetlicowych obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk - przed
przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Istnieje bezwzględny zakaz dzielenia się i częstowania innych uczniów swoim posiłkiem.

6. Opiekun odbierający dziecko ze świetlicy zgłasza gotowość do odbioru dziecka za pomocą
dzwonka. Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, które dziecko
idzie do domu. Opiekun oczekuje na dziecko w strefie rodzica zachowując dystans
społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców
wynoszący min. 1,5 metra, posiada osłonę ust i nosa oraz powinien zdezynfekować ręce.
Pozostali opiekunowie oczekują na odbiór dziecka na zewnątrz budynku. Rodzice
zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
§ 3.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
2. Wszelkich zmian w regulaminie może dokonać opiekun świetlicy i dyrektor placówki przez
uchylenie, zmianę lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów.
3. O zmianach w regulaminie dyrektor informuje pracowników i rodziców dzieci szkolnych.
4. Procedury obowiązują do odwołania.
5. Złożenie karty zgłoszeniowej dziecka do świetlicy jest jednoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu.
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