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REGULAMIN   ŚWIETLICY   SZKOLNEJ 

ZSO STO W KLUCZBORKU  

 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

1. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.  

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym 

opuszczeniu świetlicy (w celu np. skorzystania z toalety).  

3. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zostają zapoznani z zasadami BHP oraz sygnalizacją 

przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.  

4. Uczniowie mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.   

5. W świetlicy uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń 

technicznych przyniesionych z domu.  

6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone                              

do szkoły.  

7. Uczniowie ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby w godzinach 14.15, 

15.10 lub 16.00 po wcześniejszym zadeklarowaniu godziny odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna 

prawnego.  

8. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest oświadczenie 

rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny o której dziecko ma opuścić świetlicę.  

9. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane.  

10. Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko ze Świetlicy, oczekując na niego na holu szkoły przy 

drzwiach wejściowych do szkoły. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim 

przed szkołą.   

11. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami 

klas.  

12. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię 

wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.   

13. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy                                

i punktualnego odbierania dzieci.  

14. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na korzystanie przez dziecko, podczas jego pobytu na 

Świetlicy, z automatu z jedzeniem i piciem znajdującego się w holu szkoły  (jeśli jest inaczej, prosimy                   

o zgłoszenie tego faktu).  
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15. Rodzice/opiekuni prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców Świetlicy o zmianie 

danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na 

bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w świetlicy  (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.).   

 

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY I PROCEDURY ZGODNE Z WYTYCZNYMI MEIN                 
I GIS W CELU PRZECIWDZIAŁANIA 

 COVID-19: 

 

1. Zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniem i nauczycielem. 

2. Wietrzenie sali świetlicowej co godzinę oraz po każdym przeprowadzeniu dezynfekcji. 

3. Dbanie o częste i regularne mycie rąk mydłem i ciepłą wodą. 

4. W sprzyjających warunkach atmosferycznych zajęcia prowadzone są na świeżym powietrzu, na boisku 

szkolnym. 

5. Stosowanie środków ochronnych w postaci maseczek i rękawiczek jednorazowych w razie potrzeby. 

6. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów wskazujących na infekcję, następuje natychmiastowa 

izolacja ucznia i niezwłoczne powiadomienie rodzica o konieczności odebrania dziecka ze szkoły. 

7. Częste dezynfekowanie stolików, krzeseł oraz innych powierzchni używanych przez uczniów. 

8. Każdy uczeń korzysta z własnych przyborów szkolnych. 

9. Wydzielona została strefa dla nauczyciela. 

10. Wydzielone zostały strefy dla uczniów osobno dla każdej klasy. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

1. Uczeń ma prawo do:  
a) respektowania swoich praw i obowiązków;  

b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach;  

c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;  

d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;  

e) życzliwego, podmiotowego traktowania;  

f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;  

g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;  
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h) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego                       

i psychicznego);  

i) poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną; 

 j) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego;  

k) korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu sportowego;  

l) uczniowie liceum mogą korzystać z aneksu kuchennego na wyposażeniu świetlicy. 

Uczeń ma obowiązek:  

a) przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, 

kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i 

porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy;  

b) zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy;  

c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły;  

d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy;  

e) meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie;  

f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych;  

g) ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie;  

h) zachowywać się kulturalnie w świetlicy  


