
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY  

W SP NR 2  IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI W ŚWIERKLANACH  

W ZWIĄZKU  ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM  

 

Opracowano na podstawie zaleceń Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia  

 Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół oraz placówek edukacyjnych. 

1. Świetlica jest czynna: 

poniedziałek: godz. 6.50  - 8.50 oraz 11.30 – 15.30 

wtorek – piątek: godz. 6.50 – 8.50 oraz 11.30 – 14.30. 

2. Grupa dzieci przebywających na świetlicy szkolnej nie może przekraczać 25 osób. 

3. Na świetlicę  przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci z klas I-III 

4. Na świetlicę w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci pracowników systemu ochrony 

zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, 

realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 

19 w strefie czerwonej i żółtej oraz dzieci obojga pracujących rodziców, które muszą pozostać 

w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców. 

5. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców/opiekunów prawnych (karta zgłoszenia), składanego do wychowawców świetlicy. 

6. O przyjęciu dziecka do świetlicy decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą.  

7. Zgłoszenie dziecka do świetlicy zobowiązuje ucznia do systematycznego uczęszczania. Nie 

może mieć miejsca sytuacja, że dziecko nie uczęszcza na zajęcia, gdyż w ten sposób blokuje 

miejsce innym uczniom. 

8. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za dziecko, które nie dotrze do 

świetlicy. Obowiązkiem każdego ucznia jest zgłosić swoje przybycie u wychowawcy. 

9.  Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone 

przez nich osoby wpisane w oświadczeniu. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być 

odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał w oświadczeniu, wyłącznie na podstawie 

pisemnego upoważnienia zapisanego w zeszycie kontaktowym od rodziców/prawnych 

opiekunów. 

10. Dziecko, które nie ukończyło 7 lat nie może samodzielnie opuścić świetlicy nawet za pisemną 

zgodą rodziców. 

11. Opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko ze świetlicy nie wchodzą na teren 

szkoły. O swoim przybyciu informują pracownika szkoły pełniącego dyżur przy wejściu 

głównym.  

12. Na świetlicy uczniowie przebywają w maseczkach ochronnych lub w przyłbicach.  

13. Przed wejściem na teren świetlicy obowiązuje dezynfekcja rąk. 

14. Na świetlicy dzieci korzystają ze swoich przyborów.  

15. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci  

w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji. 

16. W przypadku zaobserwowania u ucznia niepokojących objawów chorobowych zostanie 

dokonany pomiar temperatury ciała i dziecko zostanie umieszczone w izolatorium 

znajdującym się na terenie szkoły. Rodzice zawiadomieni telefonicznie zobowiązani są do 

niezwłocznego zabrania dziecka ze szkoły. 

17. Za zniszczone przedmioty będące wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną 

ponoszą rodzice dziecka 

18. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty.  

19. Ograniczenia w korzystaniu ze świetlicy szkolnej są spójne z Regulaminem Funkcjonowania 

SP nr 2 od 1.09.2020 r. w związku z zagrożeniem epidemicznym.  

20.  Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie  

w każdym czasie, w zależności od zaistniałej sytuacji. Decyzje w kwestiach wątpliwych lub 

spornych podejmuje Dyrektor szkoły. 



 


