Wewnętrzny regulamin świetlicy

Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów, których rodzice/ prawni
opiekunowie złożyli Kartę zgłoszenia deklarując pobyt dziecka w świetlicy.
1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach od 6.45 do 17.45. Opieką
wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie czekający na zajęcia lekcyjne, a
także zgłaszający się po lekcjach. Zajęcia świetlicowe odbywają się w
świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych- w
zależności od liczby zgłoszonych uczniów z podziałem na grupy.
2. Opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy z zachowaniem wszelkich
procedur bezpieczeństwa ze względu na sytuację epidemiczną, od chwili
zgłoszenia się dziecka do świetlicy i nie dłużej niż do godziny 17.45.
Wychowawcy

nie

ponoszą

odpowiedzialności

za

bezpieczeństwo

wychowanków, którzy nie zgłosili się w danym dniu do świetlicy.
3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane przez
wychowawców z zasadami BHP, regulaminem korzystania z obiektów
sportowych, placu zabaw oraz sygnalizacją przeciwpożarową.
4. Obowiązkiem rodziców / prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka
punktualnie.
W przypadku gdy upłynie czas pracy szkoły i dziecko nie zostanie odebrane,
a pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o
miejscu pobytu

rodziców lub osób upoważnionych do

odbioru

dziecka, nauczyciel świetlicy oczekuje z dzieckiem na terenie szkoły 0,5
godziny. Po upływie tego czasu nauczyciel świetlicy powiadamia dyrektora

szkoły o zaistniałej sytuacji i podejmują decyzję o poinformowaniu
najbliższego

komisariatu

policji

o

niemożności

skontaktowania

się z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.
W

przypadku

braku

możliwości

ustalenia

miejsca

pobytu

rodziców/prawnych opiekunów dziecko przekazywane jest policji w celu
zapewnienia opieki właściwej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

1.

Uczeń przychodzący

do

świetlicy

szkolnej

zgłasza się

do

wychowawcy w celu wpisania się na dzienną listę obecności.
Uczeń jest zobowiązany do :
a)

przestrzegania

regulaminu

wewnętrznego

świetlicy

i

zasad

bezpieczeństwa, w tym higieny: częste mycie rąk po przyjściu do szkoły

i

do świetlicy szkolnej, korzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze
świeżego powietrza, ochrony twarzy podczas kichania i kaszlu używając
własnych przyborów takich jak: chusteczki higieniczne lub maseczki oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Po zużyciu własnych przyborów
higienicznych

należy

oznakowanym pojemniku

je

wyrzucić

w

i bezzwłocznie umyć ręce.

b) respektowania poleceń nauczyciela,
c) uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy, przy zachowaniu
w miarę możliwości dystansu 1,5 m wśród swoich rówieśników.

d) przestrzegania zasad współżycia w grupie,
e)

kulturalnego

i

bezpiecznego

zachowania

się

w

trakcie

zajęć świetlicowych,
f)

informowania wychowawców świetlicy o każdorazowym, nawet

krótkotrwałym oddaleniu się,
g) dbałości o wyposażenie świetlicy .
Za zaginione lub zniszczone przedmioty przyniesione z domu ( telefony,
zabawki), świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

2. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad o godzinie 11.25, 12.25
lub 13.30. Pozostałe dzieci nie korzystające z posiłków w stołówce
przebywają w świetlicy.
3. Dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odbierać jedynie rodzice/prawni
opiekunowie oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty
zgłoszenia dziecka do świetlicy wraz z obowiązującą klauzulą RODO.
4. 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. Osoby
odbierające dzieci nie wchodzą do sal świetlicowych, a jedynie do
przestrzeni korytarza, na którym znajdują
świetlicy.

się oszklone drzwi do

Fakt odbioru dziecka zgłaszają osobie upoważnionej, po

wciśnięciu dzwonka umieszczonego na drzwiach wejściowych do szkoły.
Wychowawca odnotowuje godzinę odbioru dziecka.

5. Samodzielny powrót dziecka do domu musi być zgłaszany pisemnie do
wychowawców klas i wychowawców świetlicy szkolnej.
6. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi
być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
8. Wychowawcy świetlicy zobowiązani są w czasie pobytu dzieci w
świetlicy szkolnej:
a) Do sprawowania sumiennej opieki i zapewnienie wszelkich zasad
bezpieczeństwa wychowanków przy uwzględnieniu wytycznych Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz procedur bezpieczeństwa dotyczących
przyjmowania i pobytu dzieci na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w
Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku
Mazowieckim.
Wyżej wymienione procedury zawierają:
1. Dezynfekcję rąk pod nadzorem opiekuna (środki do dezynfekcji są
rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla
wychowanków.
2. Wietrzenie pomieszczeń świetlicowych (nie rzadziej, niż co godzinę w
trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed
przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. Ważne jest
ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych
pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na
wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
3. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w
sali nie może być mniejsza niż 1,5 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna.

4. Odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min.
1,5 m ( 3 uczniów – 6 osobowy świetlicowy stolik).
5. W sali, w której przebywać będą dzieci, nie może być zabawek,
przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub
zdezynfekować (np. pluszowe zabawki), a wykorzystywane przybory
sportowe – piłki, skakanki, obręcze należy dokładnie czyścić lub
dezynfekować.
6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
7.

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych

przedmiotów.
8. Należy unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym
pomieszczeniu.
9.

Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, powinny przebywać na świeżym

powietrzu na terenie placówki, mogą korzystać z placu zabaw, przy
zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.
10.

Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z

użyciem detergentu lub dezynfekowany , jeżeli nie ma takiej możliwości
należy zabezpieczyć go przed używaniem.

