
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

W CZARNEJ

Motto:
 „Nie trać nigdy cierpliwości.

To jest ostatni klucz, 
który otwiera  drzwi.”

A. de Saint – Exupery

Regulamin świetlicy szkolnej

Wrzesień 2020



Podstawa prawna:

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

2.  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  dnia  17  marca  2017  r.  w  sprawie

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r. poz.

649 oraz z 2018 r. poz. 691). 

3.  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  25  sierpnia  2017  r.  w  sprawie

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.

z 2017 r. poz. 1646). 

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1591). 

6.  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  9  sierpnia  2017  r.  w  sprawie

warunków  organizowania  kształcenia,  wychowania  i  opieki  dla  dzieci  i  młodzieży

niepełnosprawnych,  niedostosowanych  społecznie  i  zagrożonych  niedostosowaniem

społecznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1578). 

7.  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  1  sierpnia  2017  r.  w  sprawie

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575).

ZADANIA ŚWIETLICY

1.Zapewnienie  uczniom  zorganizowanej  opieki  wychowawczej,  umożliwiającej

wszechstronny rozwój osobowości.

2.  Organizowanie  zespołowej  nauki.  Wdrażanie  do  samodzielnej  pracy  umysłowej  

i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

3.  Kształtowanie  właściwej  postawy  społeczno-moralnej  oraz  nawyków  kultury  życia

codziennego.

4.  Wdrażanie  uczniów  do  pożytecznego  organizowania  sobie  wolnego  czasu,  wyrabianie

nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym

celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

6. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

7. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.
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DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

1. Roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej świetlicy szkolnej.

2. Dziennik zajęć (e-dziennik).

3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

4. Ramowy rozkład dnia świetlicy szkolnej.

5. Regulamin świetlicy szkolnej.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Do świetlicy przyjmuje się:

 dzieci z klas I – III, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy

rodziców oraz innych okoliczności;

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia

rodziców (opiekunów) dziecka  – karty  zgłoszenia  do świetlicy  szkolnej  (załącznik  do

pobrania)*

3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 7:00 – 15:30.

4.  Świetlica  realizuje  swoje  zadania  według  rocznej  organizacji  pracy  opiekuńczo–

wychowawczej świetlicy.

5.  Zajęcia  świetlicowe  organizowane  są  systematycznie,  w  ciągu  całego  dnia,

z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także

ich możliwości psychofizycznych. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz

zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny. Na świetlicy uczniowie mają

też możliwość odrabiania lekcji.

6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym

lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.

7.  Grupa  świetlicowa  może  liczyć  maksymalnie  25  uczniów  (pod  opieką  jednego

wychowawcy).

8. Uczniowie, przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu

świetlicy.

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 oddaleniu się.

3. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.

4.  W świetlicy  dzieci  nie  mogą  korzystać  z  telefonów  komórkowych,  MP3  oraz  innych

urządzeń technicznych przyniesionych z domu.
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5.  Wychowawcy  świetlicy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  wartościowe  przedmioty

przynoszone do szkoły.

6.  Rodzice  (opiekunowie)  mają  obowiązek  przyprowadzenia  dziecka  do  świetlicy,  nie

zostawiając dzieci w szatni bez opieki.

7. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby w karcie

zgłoszeniowej.

8.  Rodzic  jest  zobowiązany  do  złożenia  informacji  o  odbieraniu  dziecka  ze  świetlicy

(przykładowy wzór):

1. Oświadczam, że moje dziecko wraca do domu po lekcjach gminnym autobusem TAK/NIE

(niepotrzebne skreślić)*
* Jeśli korzysta z dowozu, rodzic zobowiązany jest do złożenia deklaracji czy dziecko będzie oczekiwać na autobus w świetlicy szkolnej.

 Oświadczam, że moje dziecko ……………………………………. Korzysta z dowozu

gminnym autobusem, ale po zakończonych zajęciach lekcyjnych nie będzie oczekiwać

na transport w świetlicy szkolnej. Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo

mojego dziecka w tym czasie.

2. Oświadczam,  że dziecko będą odbierać niżej wymienione osoby:

1……………………2…………….……..3……………….……. 4………………………….

3. Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za powrót dziecka pod opieką osoby

małoletniej* ……………………………………………………………………………..
*Ustawa  Prawo  o  Ruchu  Drogowym  (Zgodnie  z  art.43  ust.  1  i  3  ustawy  z  dnia  20  czerwca  1997  r.  Prawo  o  Ruchu  Drogowym  (j.t.  Dz.U.  

z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat).

Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie

może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami

Kodeksu ruchu drogowego).

9.  W  wyjątkowych  wypadkach  jeśli  dziecko  miałoby  być  odebrane  przez  osobę  nie

umieszczone  w  karcie  zgłoszeniowej  potrzebne  jest  jednorazowe  pisemne  oświadczenie

rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy.

10.  Osobom  nieupoważnionym  lub  opiekunom  w  stanie  nietrzeźwym  dzieci  nie  będą

przekazywane.  Wychowawca  będzie  wzywał  innego  opiekuna  wymienionego  w  karcie.

O takiej sytuacji będzie informowany dyrektor szkoły, pedagog szkolny lub w szczególnych

przypadkach policja.

11.  Jeżeli  w  trakcie  trwania  roku  szkolnego,  rodzic/opiekun  prawny  postanowi  wypisać

dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy.
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12.  Obowiązkiem  rodziców  lub  prawnych  opiekunów  jest  przestrzeganie  godzin  pracy

świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.

13. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren

szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy.

14.  Rodzice/opiekunowie  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 szkole.

17.   Zapisanie dziecka do świetlicy przez rodzica/opiekuna prawnego jest  równoznaczne  

z  zapoznaniem się i akceptacją regulaminu świetlicy.

Ramowy plan dnia świetlicy szkolnej

7:00 – 8:00 –  Schodzenie się dzieci. Dowolne gry i zabawy na hali sportowej.

11:30 – 13:30 – Zajęcia tematyczne (plastyczne, czytelnicze, zajęcia żywego słowa, quizy,

gry, zajęcia integracyjne).

13:30 – 14:30 – Gry i  zabawy na boisku szkolnym (zwłaszcza w okresie wiosny i  lata).

Odrabianie lekcji, praca z podręcznikiem, ciche czytanie.

14:30 – 15:30 – Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zajęcia rozwijające aktywność

twórczą,  gry  dydaktyczne.  Odpoczynek,  porządkowanie  sali.  Rozchodzenie  się  dzieci  do

domów

Dzienny rozkład  zajęć  podlega  modyfikacjom zgodnie z  aktywnością  i  zainteresowaniami

uczniów.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY

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;

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

sportowego.

2. 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) ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie;

g) zachowywać się kulturalnie w świetlicy.

Procedury zapewniające bezpieczny pobyt uczniów na świetlicy szkolnej. 

I. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej. 

1.  Przyjęcie  dziecka  do  świetlicy  szkolnej  następuje  na  podstawie  pisemnego  zgłoszenia

rodziców/prawnych  opiekunów  (karta  zgłoszenia  dziecka  do  świetlicy)*,  składanego

corocznie u wychowawcy w świetlicy. 

2.  Zgłoszenia do świetlicy szkolnej  dokonują rodzice/prawni opiekunowie w terminie  do  

10 września danego roku szkolnego. 

3. Rekrutacja uzupełniająca do świetlicy odbywa się w ostatnim tygodniu września danego

roku szkolnego. 

4. Przyjęcie dziecka do świetlicy poprzedza rozpatrzenie wniosku (karty zgłoszenia dziecka

do świetlicy)  przez komisję  kwalifikacyjną w składzie:  dyrektor szkoły,  pedagog szkolny,

wychowawca świetlicy. 

5.  Rozpatrzenie  zgłoszeń  o  przyjęcie  dziecka  do  świetlicy,  które  zostały  złożone  po

przewidzianym w regulaminie terminie, następuje do 15 września – po rozpoznaniu potrzeb

oraz w zależności od ilości wolnych miejsc. 

6. Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie, których oboje rodzice lub prawni opiekunowie

pracują  zawodowo  (nie  pozostają  na  urlopie  macierzyńskim  i  wychowawczym),  dzieci

wychowywane  przez  jednego  z  rodziców,  uczniowie  oczekujący  na  terenie  szkoły  na
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planowane zajęcia pozalekcyjne oraz uczniowie, którzy z ważnych przyczyn przebywają na

terenie szkoły przed lub po lekcjach, jak również, ale sporadycznie uczniowie dla których nie

ma możliwości zorganizowania innego rodzaju zastępstwa.

7. Kwalifikacja dzieci odbędzie się 10 września danego roku szkolnego. Listy dzieci zostaną

podane do wiadomości 11 września (świetlica).

8. W wypadku nieusprawiedliwionej ciągłej nieobecności na zajęciach w świetlicy powyżej

jednego miesiąca, dziecko zostanie skreślone z listy.

9.  Dziecko  przebywające  w  świetlicy  szkolnej  zobowiązane  jest  do  przestrzegania

określonych  zasad,  dotyczących  przede  wszystkim:  bezpieczeństwa  pobytu  w  świetlicy,

kulturalnego  zachowania  się,  podstawowych  zasad  higieny  oraz  szanowania  sprzętu

stanowiącego wyposażenie świetlicy. W tym zakresie wszyscy uczniowie wykonują polecenia

wychowawców świetlicy. 

10.  Za  zniszczenie  przez  dzieci  przedmiotów  będących  wyposażeniem  świetlicy

odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice/prawni opiekunowie. 

11.  Podczas  pobytu  w  świetlicy  obowiązuje  całkowity  zakaz  używania  telefonów

komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane). Nagrywanie dźwięku i obrazu

za pomocą telefonu, bądź innego urządzenia jest zabronione. 

12.  Wychowawcy  świetlicy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  pozostawione  w  niej

przedmioty  osobiste  uczniów,  np.  telefony  komórkowe,  urządzenia  typu  MP3,  przenośne

konsole do gry typu PSP oraz inne elektroniczne zabawki. 

13.  Opinia  nauczycieli  świetlicy  na  temat  zachowania  danego  ucznia  będzie  przekazana

poszczególnym wychowawcom i brana pod uwagę przy wystawianiu oceny z zachowania. 

II. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców/prawnych
opiekunów. 

1. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.30. 

2. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbierane ze świetlicy przez

rodziców/prawnych opiekunów, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do

świetlicy i ze świetlicy do domu. 

3.  Wychowawcy  świetlicy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  bezpieczeństwo  i  zdrowie

dziecka, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy szkolnej. 

4. Dziecko przychodząc do świetlicy szkolnej zapisuje się na listę obecności, tzn. podchodzi

do  stolika  wychowawcy  i  podaje  nauczycielowi  imię,  nazwisko  oraz  klasę,  do  której

uczęszcza. 
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5. Gdy dziecko jest odbierane ze świetlicy przez osobę upoważnioną, zgłasza swoje wyjście

do domu wychowawcy świetlicy. 

6. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane ze świetlicy przez osoby upoważnione na

piśmie przez rodziców/opiekunów prawnych (wykaz osób upoważnionych zawarty jest  na

karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy). 

7. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie zgłoszenia dziecka do

świetlicy,  musi  ona  posiadać  osobiste  upoważnienie  pisemne,  czytelnie  podpisane  przez

rodziców/prawnych opiekunów. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji świetlicy. 

8.  Rodzice/prawni  opiekunowie  ponoszą  odpowiedzialność  prawną  za  bezpieczeństwo

dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę. 

9. Odpowiedzialność za ucznia zwolnionego z zajęć świetlicowych ponosi osoba wydająca

pozwolenie na piśmie (rodzice/prawni opiekunowie). 

10. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do bieżącej aktualizacji danych zawartych 

w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy w wypadku ich zmiany. 

11. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani  są do wypisania oddzielnego oświadczenia  

o upoważnieniu do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią. 

12.  Wychowawca  świetlicy  nie  może  zwolnić  ucznia  na  podstawie  telefonu  od

rodziców/prawnych opiekunów. 

13. Nauczyciel – wychowawca świetlicy powinien nie tylko wiedzieć, ale musi także widzieć,

kto odbiera dziecko ze świetlicy. Ze świetlicy lub miejsca przebywania grupy świetlicowej

tzn. placu zabaw można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic/prawny opiekun

lub osoba upoważniona dotarła na miejsce pobytu grupy. 

14.  Wszelkie  zmiany  dotyczące  zasad  odbioru  dziecka  ze  świetlicy  rodzice/prawni

opiekunowie muszą wyrazić na piśmie i przedstawić wychowawcy świetlicy. 

15.  Bez  pisemnej  zgody  rodzica/prawnego  opiekuna  dziecko  nie  będzie  mogło  opuścić

świetlicy i będzie oczekiwało na przyjazd rodzica/prawnego opiekuna. 

16.  W  wyjątkowych  sytuacjach  losowych  nauczyciel  może  po  uprzednim  kontakcie  

z rodzicem (telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną

przez  rodzica.  Osoba  ta  zobowiązana  jest  napisać  oświadczenie  o  odbiorze  dziecka,

podpisując  się  pod  nim czytelnie.  Wychowawca  legitymuje  osobę  odbierającą  z  dowodu

potwierdzającego jej tożsamość, spisując przy tym wszystkie dane z tego dokumentu. 

17.  Jeżeli  dziecko samodzielnie  wraca do domu,  musi  posiadać pisemne oświadczenie  od

rodzica/prawnego  opiekuna,  który  wyraża  zgodę  na  wyjście  oraz  deklaracje,  iż  ponosi

całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka. 
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18.  Rodzice/prawni  opiekunowie  zobowiązani  są  przestrzegać  godzin  pracy  świetlicy.  

Po  godzinie  15.30  nauczyciele,  wychowawcy  i  inni  pracownicy  szkoły  nie  zapewniają

dzieciom opieki i nie ponoszą odpowiedzialności za nie. O sytuacji nieodebrania dziecka ze

świetlicy wychowawca informuje dyrektora szkoły. 

19. Życzenie rodzica dotyczące nie odbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi być

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

20. Ze świetlicy korzystają uczniowie klas I – III. 

21. W świetlicy funkcjonują grupy stałe i rotacyjne w określonych godzinach. Ilość uczniów

przebywających jednorazowo w świetlicy nie przekracza 25 uczniów. 

Większa  liczba  uczniów  przebywających  w  świetlicy  dopuszczalna  jest  tylko  w  sytuacji

sporadycznego, doraźnego zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.

III. Procedura przy zwalnianiu dziecka z zajęć świetlicowych. 

1. Wychowawca świetlicy szkolnej, który otrzymuje stosowne pismo od rodzica informujące

o zwolnieniu ucznia ze świetlicy, odnotowuje na liście obecności nieobecność ucznia. 

2. Otrzymane pismo przechowuje się w świetlicy, w dokumentacji świetlicy szkolnej wraz  

z upoważnieniami. 

3.  Wychowawca  świetlicy  nie  może  zwolnić  ucznia  na  podstawie  telefonu  od

rodziców/prawnych opiekunów. 

4. Odpowiedzialność za ucznia zwolnionego z zajęć świetlicowych ponosi osoba wydająca

pozwolenie na piśmie (rodzice/prawni opiekunowie).

IV.Procedury postępowania  nauczycieli  świetlicy  w sytuacji,  gdy rodzice  nie  odbiorą
dziecka o czasie:

Jeśli  rodzic/osoba  odpowiedzialna  za  odbiór  dziecka  ze  świetlicy  się  spóźnia,  nauczyciel

świetlicy dzwoni pod numer wskazany w karcie zgłoszeniowej dziecka do świetlicy szkolnej.

W przypadku, gdy kontakt jest niemożliwy, nauczyciel świetlicy informuje dyrektora szkoły 

o zaistniałej sytuacji.

Dyrektor jest zobowiązany zorganizować opiekę nad pozostawionym w świetlicy dzieckiem.

Nauczyciel/dyrektor  ma  prawo  wezwać  policję,  a  jej  zadaniem  będzie  ustalenie  pobytu

opiekunów prawnych i zapewnienie dziecku dalszej opieki.

Po ustaleniu miejsca pobytu rodzica lub opiekuna policja w obecności nauczyciela przekazuje

ucznia rodzicowi/opiekunowi.

W sytuacji,  gdy nauczycielowi udało się skontaktować z rodzicami, informuje ich o fakcie

nieodebrania ucznia ze świetlicy szkolnej i prosi o jak najszybsze odebranie dziecka.
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Gdy taka sytuacja wystąpi po raz pierwszy – nazajutrz wzywa się rodzica na rozmowę, aby go

pouczyć.

V. Procedura postępowania z dziećmi z klas I – III, które nie są zapisane do świetlicy, 
a zostały czasowo z różnych przyczyn pozostawione bez opieki. 

1.  W sytuacjach  wyjątkowych  dzieci  niezapisane  do  świetlicy  szkolnej  mogą  przebywać

w niej w przypadku, gdy liczebność grupy obecnej w świetlicy nie przekracza 25 uczniów. 

2. W sytuacji opisanej w punkcie 1, nauczyciel  może wówczas przyprowadzić dziecko do

świetlicy. Robi to osobiście i podaje dane ucznia. W takim przypadku zobowiązany jest on do

powiadomienia  rodziców/prawnych  opiekunów  o  pozostawieniu  dziecka  w  świetlicy  

i ustalenie terminu odbioru dziecka. 

VI. Procedura postępowania w przypadku próby odebrania ucznia przez osobę, co do

której  zachodzi  podejrzenie  bycia  w  stanie  nietrzeźwości  lub  pod  wpływem  innych

środków odurzających: 

1.  W przypadku  wystąpienia  sytuacji,  w  której  w  ocenie  wychowawcy  świetlicy  istnieje

podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę, wobec której zachodzi podejrzenie, iż jest

ona  w  stanie  nietrzeźwości  lub  pod  wpływem  działania  innych  środków  odurzających,

nauczyciel zobowiązany jest poinformować tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz zażądać

wezwania (lub samemu wezwać) innego opiekuna dziecka. 

2. O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić wychowawcę

klasy, kierownika świetlicy oraz dyrektora szkoły. 

3. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową. 

VII. Procedura postępowania w przypadku występowania agresji słownej, fizycznej:

Nauczyciel świetlicy zobowiązany jest do interweniowania za każdym razem, gdy zaistnieje

sytuacja  zachowań  agresywnych.  Nauczyciel  izoluje  uczestników  zajścia,  przeprowadza  

z  nimi  rozmowę oraz  powiadamia  wychowawcę  klasy  i rodziców o  zdarzeniu.Nauczyciel

świetlicy sporządza notatkę służbową.Następnie nauczyciel  świetlicy postępuje zgodnie ze

szkolną procedurą postępowania wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne.

VIII. Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów i świetlicy:

Nauczyciel świetlicy powiadamia o zdarzeniu rodziców, wychowawcę klasy. Sporządza także

notatkę  służbową.W dalszej  kolejności  nauczyciel  świetlicy  postępuje  zgodnie  ze  szkolną

procedurą postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego i prywatnego na terenie

szkoły.
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Uczeń niszczący mienie  kolegów oraz  jego rodzice  ponoszą odpowiedzialność  materialną

i zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody.

IX. Procedura postępowania w przypadku kradzieży:

Gdy  ma  miejsce  kradzież  wśród  uczniów  na  terenie  świetlicy  nauczyciel  przeprowadza

rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza notatkę służbową.

Wychowawca  informuje  o  zajściu  pedagoga  szkolnego,  który  wdraża  szkolną  procedurę

postępowania w przypadku kradzieży w szkole.

Świetlica  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  pozostawianie  w  niej  drogich  przedmiotów,

zabawek, telefonów komórkowych itp.

X. Procedura związana z wyjściem dzieci na zajęcia dodatkowe:

Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe przychodzi po dzieci na świetlicę.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ PSP w CZARNEJ

 W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

obowiązujące od 1 września 2020 r. do odwołania

Aneks

do regulaminu świetlicy szkolnej

1. W świetlicy szkolnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z zajęć

świetlicowych  –  zdrowi,  bez  objawów  chorobowych  sugerujących  chorobę

zakaźną. 

2. W przypadku, gdy u ucznia podejrzewa się zakażenie koronawirusem lub chorobą

COVID-19  (duszności,  kaszel,  podwyższona  temperatura),  uczeń  zostaje

poinformowany o konieczności  odizolowania  i  bezzwłocznie  zakłada  maseczkę

lub  stosuje  inną  osłonę  nosa.   Wychowawca  świetlicy  powiadamia  dyrektora  

o  zaistniałej  sytuacji,  a  dyrektor  powiadamia  wyznaczonego  pracownika

zaopatrzonego  w  środki  ochrony  osobistej.  Wskazany  pracownik  postępuje

zgodnie  z  „Procedurami  na  wypadek  stwierdzenia  podejrzenia  zakażeniem

koronawirusa  SARS-CoV-2  lub  chorobą  COVID-19”  zawartymi  

w Procedurach bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie oddziału
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przedszkolnego oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej obowiązującej od

w września 2020 r.

3. Zasłanianie ust i nosa podczas zajęć świetlicowych nie jest obowiązkowe. Jednak

nauczyciele  będą  zwracać  uwagę  na  zachowanie  podstawowych  zasad  higieny

oraz dystansu społecznego (w miarę możliwości).

4. Świetlica  szkolna pracuje  zgodnie  z  przyjętym harmonogramem i  regulaminem

w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Konieczne jest utrzymanie wysokiej higieny

stanowisk pracy i zabawy. 

5. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązani są do częstego mycia 

i  dezynfekcji  rąk,  o  czym  systematycznie  będą  przypominali  wychowawcy

świetlicy.

6. Środki do dezynfekcji rąk są umieszczone w świetlicy, w sposób umożliwiający

łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

7. Przy  sprzyjających  warunkach  atmosferycznych  i  w miarę  możliwości,  zajęcia

świetlicowe będą odbywać się na świeżym powietrzu. 

8. Zajęcia  świetlicowe odbywają  się  w  świetlicy  szkolnej,  a  w  razie  potrzeby

w innych  salach  zgodnie  z  przyjętym  harmonogramem  i  regulaminem  

w zaostrzonym rygorze sanitarnym.

9. Świetlica będzie wietrzona (nie rzadziej,  niż co godzinę w trakcie przebywania

dzieci w świetlicy) w tym szczególnie przed przyjęciem wychowanków, a także

przy zmieniających się grupach rotacyjnych.

10. Na okres  pandemii  świetlica  szkolna  została  przeniesiona  z  piętra  budynku na

niższy  poziom (obok biblioteki  szkolnej),  aby w miarę  możliwości  ograniczyć

przebywanie w szkole osób z zewnątrz, w tym opiekunów dzieci korzystających

ze świetlicy. 
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