ZŁĄCZNIK

NR

REGULAMIN ŚWIETLICY
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MUROWIE
I CELE I ZADANIA ŚWIETLICY
1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i
rekreacji.
2. Do zadań świetlicy należy:



organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,



organizowanie gier i zabaw ruchowych,



rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków,



kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,



współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy.

II UCZNIOWIE W ŚWIETLICY
1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są wszyscy uczniowie dojeżdżający oraz uczniowie
z Murowa, których rodzice złożyli odpowiednią deklarację.
2. Świetlica zapewnia opiekę uczniom:
- oczekującym rano na rozpoczęcie zajęć,
- oczekującym na odjazd lub na rodziców po zajęciach,
- przy podziale zajęć na grupy,
- zwolnionym z lekcji religii, wdż, wychowania fizycznego,
- w innych nagłych przypadkach (np. w razie nieobecności nauczyciela).
3. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Statut Szkoły.

III ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY
1. Świetlica czynna jest w godzinach od 6.55 do 8.45 i od 12.25 do 15.35 oraz w
innych godzinach według potrzeb.
a. Uczeń zobowiązany jest do zgłoszenia wychowawcy świetlicy swojego
przyjścia do świetlicy i każdorazowego wyjścia z niej, co zostaje odnotowane
w dzienniku.
b. Wyjście z świetlicy na teren szkoły wymaga zezwolenia wychowawcy
świetlicy.
c. Wyjście poza teren szkoły wymaga pisemnego zezwolenia rodziców.
d. Do autobusów uczniowie odprowadzani są przez pracowników obsługi.
e. Podczas zajęć świetlicowych obowiązują zasady bhp oraz kulturalnego
zachowania.
f. Po skończonych zajęciach uczniowie sprzątają swoje miejsca.
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g. Wszelkie zapytania i problemy należy kierować do wychowawcy świetlicy.

IV ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY W ZWIAZKU Z ZAGROŻENIEM
COVID-19

1. W świetlicy, w związku z koniecznością minimalizowania zagrożenia, przebywać
mogą tylko uczniowie dojeżdżający oraz uczniowie, którzy nie mają w domu opieki
ze względu na pracę rodziców lub z innych ważnych przyczyn).
2. Rodzic zgłaszający dziecko do świetlicy wypełnia Kartę Zgłoszenia Dziecka
do Świetlicy (załącznik do regulaminu świetlicy).
3. Do świetlicy uczęszczać mogą wyłącznie uczniowie zdrowi.
4. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz na świeżym powietrzu.
5. Bezpośrednio przed wejściem do świetlicy uczeń zobowiązany jest
zdezynfekować ręce.
6. W świetlicy dostępne są środki do dezynfekcji rąk.
7. W trakcie przebywania w świetlicy obowiązkowe jest używanie maseczek lub
przyłbic.
8. Po każdej godzinie zajęć salę świetlicową należy dezynfekować i wietrzyć.
9. Z świetlicy zostały usunięte przedmioty, których nie można skutecznie czyścić.
10. Uczniowie przebywający w świetlicy nie mogą wymieniać między sobą książek,
zeszytów, przyborów oraz jedzenia i picia.
11. Uczniowie powinni spędzać czas w świetlicy w grupach klasowych, maksymalnie
oddalonych od siebie.
12. W trakcie wyjścia na boisko lub plac zabaw można korzystać ze sprzętu i
urządzeń pod warunkiem jego wcześniejszej dezynfekcji.
13. Zarówno w świetlicy, jak i na boisku, należy ograniczyć aktywność sprzyjającą
bliskiemu kontaktowi miedzy uczniami.
14. Zabrania się uczniom przynoszenia do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów (np.
zabawek, gier itp.).

