REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI
IM. ŻORSKICH TWÓRCÓW KULTURY W ŻORACH
1. Świetlica szkolna jest czynna od 7.00 do 16.30.
2. Świetlica prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczą. Przeznaczona jest dla
uczniów, których rodzice/opiekunowie pracują zawodowo oraz uczniów nie
uczęszczających na lekcje religii oraz na lekcje wychowania do życia w rodzinie,
zwolnionych z basenu i oczekujących na zajęcia dodatkowe.
3. Rodzice/opiekunowie ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają kartę
zgłoszenia dziecka do świetlicy zawierającą dane dziecka i rodziców/opiekunów. Karta
jest dostępna na stronie internetowej szkoły.
4. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w pomieszczeniu świetlicy, ale także na boisku
szkolnym, placu zabaw, terenach zielonych, szczególnie, gdy pozwalają na to warunki
atmosferyczne.
5. Wychowankowie świetlicy mają prawo brać udział we wszystkich zajęciach
organizowanych przez wychowawców świetlicy.
6. Każde przyjście i wyjście ze świetlicy należy zgłaszać wychowawcy.
7. Uczestnicy zajęć w świetlicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu, wyposażenia
świetlicy, gier oraz prac i własności innych.
8. Wychowanków świetlicy obowiązuje przestrzeganie zasad kultury osobistej, regulaminów
szkoły oraz zasad BHP.
9. Zabrania się:
 popychania,
 podstawiania nóg,
 biegania,
 odsuwania krzeseł, gdy właśnie siadają na nich koledzy,
 krzyczenia,
 robienia krzywdy cielesnej innym i sobie oraz innych zachowań zagrażających
bezpieczeństwu.
10. Zabrania się przynoszenia do świetlicy telefonów komórkowych, urządzeń technicznych
oraz innych cennych rzeczy. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności
za rzeczy przyniesione przez dziecko z domu. Obowiązuje również zakaz przynoszenia
przez uczniów własnych zabawek i gier oraz przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych.
11. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice/opiekunowie ponoszą
koszty naprawy.
12. Wychowawca klasy, wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego,
uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do
świetlicy.
13. Wobec uczniów niestosujących się do regulaminu świetlicy zostaną wyciągnięte
konsekwencje statutowe.
14. Wyjście ze świetlicy do domu odbywa się na zasadach ustalonych z rodzicami na
podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy na dany rok szkolny. Dziecko ze
świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których
dane są wpisane do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
15. Do ukończenia przez dziecko 7 roku życia rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest
do zapewnienia opieki w drodze do i ze szkoły.
16. Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko ze świetlicy, oczekując na niego
w przedsionku szkoły, po uprzednim połączeniu się przez wideodomofon
z wychowawcami świetlicy. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się
z nim przed szkołą bez poinformowania o tym fakcie wychowawców świetlicy.

17. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka siedmioletniego i starszego do domu
rodzice ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
18. O wszelkich zmianach opiekunowie zobowiązani są powiadomić wychowawcę świetlicy
osobiście lub pisemnie. Zwolnienie z zajęć w danym dniu może nastąpić jedynie
w przypadku osobistego zgłoszenia u wychowawcy świetlicy lub na piśmie. Jeżeli nie
zostanie to dopełnione, dziecko będzie normalnie uczestniczyć w zajęciach
świetlicowych.
19. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które po zakończonych lekcjach nie
zgłosiło się do świetlicy i samodzielnie opuściło teren szkoły.
20. Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy
i punktualnego odbierania dzieci.
21. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin
świetlicy.
Na czas trwania pandemii dodatkowo wprowadza się zasady:
1. Do świetlicy nie mogą uczęszczać uczniowie, u których występują objawy choroby
(szczególnie infekcje górnych dróg oddechowych) oraz gdy któryś z domowników
przebywa w izolacji.
2. Po wejściu do świetlicy uczeń ma obowiązek umyć ręce wodą z mydłem lub
je zdezynfekować.
3. Pomieszczenie świetlicy jest często wietrzone (minimum co godzinę).
4. Uczniowie przebywający w świetlicy powinni zachować dystans 1,5 m zarówno
w stosunku do innych uczniów, jak i do wychowawców świetlicy.
5. W świetlicy uczeń korzysta wyłącznie z własnych przyborów i nie udostępnia ich
innym osobom.
6. Uczniowie przebywający w świetlicy mogą spożywać posiłki z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa i higieny (mycie rąk wodą z mydłem bezpośrednio przed jedzeniem,
zakaz dzielenia się posiłkiem z innymi uczniami).
7. Zajęcia będą odbywać się w sali świetlicowej oraz, w razie konieczności, w innych
salach dydaktycznych. W zależności od warunków pogodowych, jak najwięcej zajęć
świetlicowych odbywać się będzie na świeżym powietrzu - na terenie szkoły oraz
innych, pobliskich terenach zielonych ( z zachowaniem obowiązujących w przestrzeni
publicznej zasad).
8. W przypadku, gdy liczba dzieci z różnych klas przebywających jednocześnie
w świetlicy wynosi 20 lub więcej, obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa przez
uczniów oraz wychowawców świetlicy

