Regulamin świetlicy szkolnej i stołówki szkolnej
w roku szkolnym 2020/2021
1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów
chorobowych sugerujących infekcje. Rodzice dzieci alergicznych
i astmatycznych zobowiązani są dostarczyć do świetlicy zaświadczenie
lekarskie.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy szkolnej i z niej
odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących
infekcje.
3. W widocznych miejscach świetlicy szkolnej zostaną umieszczone
informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środka
dezynfekującego.
4. W trakcie pobytu w świetlicy uczniowie korzystają wyłącznie ze swoich
przyborów (podczas zajęć plastycznych w świetlicy dzieci korzystają
z materiałów świetlicowych z wyjątkiem: kredek, ołówków, klejów,
nożyczek.
5. Zabawki z których będą mogły korzystać dzieci będą na bieżąco
dezynfekowane.
6. Wskazane jest aby uczniowie posiadali swój płyn do dezynfekcji rąk,
maseczkę (lub przyłbicę), w której poruszają się po budynku szkolnym
poza świetlicą.
7. O złym samopoczuciu uczeń informuje wychowawcę świetlicy.
8. Przed zajęciami uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej wchodzą do
szkoły samodzielnie, udają się do szatni a następnie do wyznaczonej sali.
9. Dzieci opuszczające świetlice szkolną udają się do szatni a następnie
wychodzą głównym wyjściem, spotykając się z oczekującym na niego
rodzicem (opiekunem prawnym).

10. Zajęcia świetlicowe odbywają się w następujących salach:
− sala 0 – dzieci klas I
− świetlica szkolna – dzieci klas II i III
11. Dzieci w czasie zabawy muszą zachować odpowiedni dystans.
12. Karty zapisu do świetlicy będą dostępne na stronie szkoły, dzienniku
elektronicznym
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w przedsionku szkoły.
13. Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej prosimy
dostarczyć w dniach 1-2 września do odpowiednich pojemników
w przedsionku wejścia głównego. Po upływie wskazanego terminu
zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
14. W bieżącym roku szkolnym ze względu na panujące warunki
epidemiologiczne opieką świetlicową zostaną objęte dzieci obojga
pracujących

rodziców,

osób
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pracujących w służbach: ratunkowych, mundurowych, medycznych.
15. Do odbioru dzieci ze świetlicy upoważnione są osoby wpisane na kartę
zgłoszenia (możliwość wylegitymowania z dowodu osobistego).
16. Czwartoklasiści i dzieci z klas starszych w bieżącym roku szkolnym
2020/2021 nie będą objęci opieką świetlicową.
17. Obiady w bieżącym roku szkolnym będą wydawane od 7 września
w stołówce szkolnej. Dzieci korzystające z obiadów od 7 września – zapisy
i opłata 4 września.
18. Dzieci będą korzystały z obiadu w ustalonych przez nauczycieli grupach.
Przed wejściem każdej grupy stołówka zostanie zdezynfekowana.
19. Obiady wydawane będą: 11.30 – 13.00 – dla dzieci z klas I-III; 13.20 –
13.50 dla dzieci z klas IV-VIII.
20. Odpłatności za obiady będzie można dokonywać w godzinach 7.00 – 8.30,
15.30 – 17.00 w przedsionku wejścia głównego według następującego
harmonogramu:

− miesięczny abonament – ostatni piątek miesiąca poprzedzającego
dany miesiąc;
− tygodniowy abonament – w każdy piątek poprzedzający dany
tydzień;
− wybrane dni tygodnia

– w każdy piątek poprzedzający dany

tydzień.
21. Opłaty za obiady należy włożyć do koperty. Na kopercie należy napisać:
− imię, nazwisko ucznia;
− klasa;
− kwota;
− terminy spożywania posiłków.
Zaklejona koperta musi zawierać odliczoną kwotę pieniędzy.
22. Cena obiadu w bieżącym roku szkolnym wynosi 10 zł.
23. Dzieci z klas idące na popołudniową zmianę będą spożywały obiady
przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych!
24. Podczas pobytu w świetlicy dzieci mogą spożywać przyniesione przez
siebie śniadanie z zachowaniem obowiązujących zasad higieny.

