
Regulamin świetlicy szkolnej i stołówki szkolnej

w roku szkolnym 2021/2022

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. Przed zajęciami uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej wchodzą do

szkoły samodzielnie, udają się do szatni a następnie do wyznaczonej sali.

8. Dzieci  opuszczające  świetlice  szkolną  udają  się  do  szatni  a  następnie

wychodzą głównym wyjściem, spotykając się  z  oczekującym na niego

rodzicem (opiekunem prawnym).



9. Zajęcia świetlicowe odbywają się w następujących salach:

a. świetlica szkolna Ip. – dzieci klas I

b. świetlica szkolna parter – dzieci klas II i III

10.  Dzieci w czasie zabawy muszą zachować odpowiedni dystans.

11. Karty zapisu do świetlicy będą dostępne na stronie szkoły, dzienniku

           elektronicznym Librus lub w wersji  papierowej do pobrania  

 w przedsionku szkoły.

12.  Wypełnioną  kartę  zgłoszenia  dziecka  do  świetlicy  szkolnej  prosimy

dostarczyć  w  dniach  1-3  września do  odpowiednich  pojemników  

w  przedsionku  wejścia  głównego.  Po  upływie  wskazanego  terminu

zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

13. Do odbioru dzieci ze świetlicy upoważnione są osoby wpisane na kartę

zgłoszenia (możliwość wylegitymowania z dowodu osobistego).

14. Obiady  w  bieżącym  roku  szkolnym  będą  wydawane  od  2  września  

 w stołówce szkolnej. 

15. Dzieci będą korzystały z obiadu w ustalonych przez nauczycieli grupach.

16. Przed wejściem każdej grupy stołówka zostanie zdezynfekowana.

17. Odpłatności za obiady należy dokonywać bezpośrednio w firmie  

cateringowej (informacja poterscy.pl)

18. Cena obiadu w bieżącym roku szkolnym wynosi 10,50 zł.

19. Podczas pobytu w świetlicy dzieci mogą spożywać przyniesione przez 

siebie śniadanie z zachowaniem obowiązujących zasad higieny.

20. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej obowiązuje zmiana obuwia.

21. Za rzeczy przyniesione przez dzieci (pieniądze i rzeczy wartościowe) nie

odpowiadają wychowawcy świetlicy.

22. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej zobowiązane są do 

przestrzegania następujących zasad:

− wypełniania poleceń nauczyciela

− utrzymywanie porządku w miejscu pracy i zabawy



− dbanie o zabawki i materiały dostępne w świetlicy

− podczas korzystania z placu zabaw dzieci przebywają 

w wyznaczonych przez nauczyciela miejscach

− wszelkie potrzeby związane z opuszczeniem wyznaczonego miejsca

(świetlica, plac zabaw itp.) dzieci zgłaszają nauczycielowi

23. W przypadku nieprzestrzegania i łamania regulaminu przez dziecko, 

rodzic będzie poinformowany o zaistniałej sytuacji ustnie, telefonicznie 

lub poprzez dziennik Librus.

Wychowawcy świetlicy szkolnej


