Regulamin pracy świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1
im. ks. St. Brzóski w Białej Podlaskiej
Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
i opiekuńczych dla dzieci przed i po zajęciach edukacyjnych.
1. Świetlica jest czynna w godz. 7:00 – 8:00 i od 11.45 do 16.15.
2. Uczniowie do świetlicy kwalifikowani są na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają
rodzice.
Podczas kwalifikacji pierwszeństwo mają dzieci spełniające następujące kryteria:
•

dzieci, których obydwoje rodziców pracują

•

dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności
bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, na
podstawie odrębnych przepisów

•

dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej;

•

dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących;

Pozostałe dzieci będą przyjęte w miarę wolnych miejsc, począwszy od najmłodszego rocznika.

3. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od
momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby do tego
uprawnione. Dziecko musi być odebrane ze świetlicy do godziny 16.15.
4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem
dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy w celu zapisania obecności.
5. Rodzice/Opiekunowie prawni /zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia,
aktualizacji danych.
6. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni/ lub osoby przez
nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy
zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie mogą
samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie
rodziców, nie mogą jednak opuścić jej bez powiadomienia wychowawcy świetlicy.
7. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie
dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą
powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie – z datą i podpisem. Bez takiego
upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
8. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie
m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody

i dostępności pomieszczeń szkoły. Obowiązkiem uczniów jest aktywnie uczestniczyć
w zajęciach i stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników
szkoły.
9. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy
u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, na dodatkowe zajęcia itp.) Uczeń ma
bezwzględny obowiązek przebywania w miejscu, które wyznaczył wychowawca oraz nie
oddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową.
10. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad,
dotyczących przede wszystkim bezpiecznego pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania
się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie
świetlicy i szkoły. Koszty za zniszczenie sprzętu lub wyposażenia ponoszą rodzice ucznia,
który spowodował szkody. Nauczyciele nie odpowiadają za rzeczy wartościowe
przynoszone przez ucznia do świetlicy. Podczas pobytu w świetlicy szkolnej obowiązuje
zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Zachowanie dziecka w świetlicy może mieć
wpływ na jego ocenę zachowania.
11. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy
zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami,
psychologiem i pedagogiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie –
możliwość uczęszczania na świetlicę może zostać zawieszona.
12. Możliwość uczęszczania dziecka do świetlicy może zostać zawieszona także w
przypadku, gdy opiekunowie/rodzice dziecka nie przestrzegają regulaminu świetlicy.
13. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać
i omawiać z wychowawcą świetlicy.
14. Informacje związane z bieżącymi sprawami dotyczącymi pracy w świetlicy znajdują się
na tablicy ogłoszeń.
15. Rodzice dzieci mogą dobrowolnie wesprzeć świetlicę w formie zakupu materiałów
papierniczych (tzw. wyprawki) według podanego wykazu.
Procedury funkcjonowania obowiązujące w świetlicy szkolnej SP nr 1 w związku z
zagrożeniem wystąpienia epidemii koronawisrusa COVID- 19
1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w
izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Jeżeli pracownik świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w
odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od
innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania
ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
3. Uczniów oraz pracowników szkoły obowiązuje noszenie maseczek na korytarzach
szkolnych. Uczniowie zdejmują maseczki po wejściu do świetlicy.
4. Wszystkich wchodzących do świetlicy obowiązuje dezynfekcja rąk dostępnym środkiem
dezynfekcyjnym.
5. Przedmioty, sprzęty i zabawki znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć,
uprać lub dezynfekować, zostaną usunięte.
6. Uczeń powinien posiadać własne przybory (kredki, nożyczki, klej itp.). Materiały
papierowe zapewnia świetlica. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi
między sobą.
7. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, na świeżym powietrzu a w razie
potrzeby w innych salach dydaktycznych.
8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
9. rodzice odbierają dzieci ze świetlicy szkolnej powiadamiając wychowawców przez
domofon (domofon przy wejściu do sztani)
10. Opiekunowie uczniów klas wyższych niż pierwsza szkoły podstawowej odbierają
uczniów
poprzez domofon umieszczony przy dolnym wejściu szkoły.

