
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 
OBOWIĄZUJĄCY W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA

1. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów, któych rodzice pracują i potrzebują pomocy 
opiekuńczej ze względu na charakter pracy. W świetlicy przebywają również uczniowie ze względu na inne 
okoliczności  (oczekiwanie na zajęcia dodatkowe itp.) lub w przypadku konieczności objęcia ich opieką 
wychowawczą, terapeutyczną lub dydaktyczną.

2.Rodzice lub opiekunowie zobowiązani się do osobistego zapisania dziecka do świetlicy poprzez 
wypełnienie karty zapisu. 

3.Karta zapisu dostępna on-line na stronie szkoły w zakładce świetlica lub udostępniona Pani Woźnej do 
odbioru osobistego przez rodziców, z tym, że w przypadku odbioru osobistego obowiązują zasady 
utrzymywania dystansu społecznego (rękawiczki, maseczki, obowiązek dezynfekcji rąk).

4.Karta zapisu powinna zostać złożona do wyznaczonej skrzynki najpóźniej do dnia 2 września 
2020 roku.

5.Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbierania dzieci oraz proszeni, w miarę możliwości do 
ograniczenia ich pobytu do niezbędnego minimum.

6.Zarówno dzieci jak i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z procedurami bezpiecznego przebywania
w przestrzeni szkoły, w tym świetlicy, w dobie pandemii.

7.Dzieci obierane są ze świetlicy przez rodziców lub opiekunów prawnych, przez wyznaczone w pisemnym
oświadczeniu osoby oraz samodzielnie o określonej godzinie, jeśli rodzic lub opiekun prawny wyrazi na to 
pisemną zgodę.

8.Przy odbiorze dzieci obowiązują zasady dystansu społecznego.

9.Wychowankowie nie mogą opuszczać świetlicy bez zgody wychowawców.

10.Przed wejściem na świetlicę obowiązuje dezynfekcja rąk oraz reguły sanitarne obowiązek na terenie 
szkoły.

11.W świetlicy organizowane są zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne i ruchowe z zastrzeżeniem, że:

- do zajęć plastycznych i technicznych dzieci muszą używać przyborów własnych
- w zajęciach ruchowych obowiązuje zasada dystansu, wykluczone są gry i zabawy kontaktowe.

12.W sali obowiązuje cisza i porządek. Każdy z uczniów zobowiązany jest do dbania o porządek oraz 
higienę rąk.

13.W świetlicy obowiązuje zakaz przynoszenia niepotrzebnych przedmiotów.

14.W świetlicy obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

15.Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez żandych cech infekcji: katar, kaszel, gorączka
itp.

16. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u dziecka objawy choroby, uczeń zostanie odizolowany, a rodzice 
zobowiązani zostaną do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki.

17. Powinnością dzieci jest aktywne uczestnictwo w zjęciach, pomaganie innym w rozwiązywaniu 
problemów, bawienie się zgodnie, kulturalnie i bezpiecznie.


