REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Wilczy
1. Świetlica szkolna od godz. 7:00 zapewnia opiekę dzieciom czekającym
na lekcje oraz po zajęciach lekcyjnych do godz. 16:00.
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2. W zajęciach świetlicowych uczestniczą dzieci zapisane przez rodziców.
Podstawą przyjęcia dziecka jest oddanie uzupełnionej karty
zgłoszenia dziecka do świetlicy.
3. Rodzic chcąc zwolnić swoje dziecko z zajęć świetlicowych zobowiązany jest

napisać usprawiedliwienie lub zwolnić ucznia osobiście.
4. Uczeń ma obowiązek:
- po przyjściu do świetlicy zgłosić swoją obecność wychowawcy
- słuchać wychowawców i wykonywać ich polecenia
- brać czynny udział w zajęciach
- dbać o wystrój i wyposażenie świetlicy
- opiekować się młodszymi kolegami i koleżankami
- dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób
- w odpowiedni sposób zachowywać się podczas posiłków
- zgłosić opuszczenie świetlicy nauczycielowi
5. Świetlica szkolna zapewnia opiekę wychowawczą, pomoc w nauce
oraz warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych
zainteresowań a także dba o rozwój fizyczny dzieci poprzez organizowanie
gier i zabaw ruchowych oraz promuje zdrowy styl życia, kształcenie nawyków
kulturalnego życia codziennego i współżycia w grupie.

6. W związku z pandemią COVID-19
- świetlicę wietrzy się co najmniej raz na godzinę
- prowadzi się listę osób przebywających w danym momencie na świetlicy szkolnej
- zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można uprać lub zdezynfekować
- blaty stołów czyści się po każdorazowym użytkowaniu przez ucznia
- podczas zajęć świetlicowych dzieci korzystają tylko z własnych przyborów szkolnych
i nie pożyczają ich sobie wzajemnie
- dzieci nie przynoszą do świetlicy własnych maskotek,
gier planszowych i innych zabawek
- w czasie zajęć w świetlicy szkolnej nie korzystamy z zabawek, których nie można
zdezynfekować (gry planszowe, masy plastyczne wielokrotnego użytku, itp.)
- podczas kontaktów z koleżankami i kolegami oraz wychowawcą
należy utrzymywać odpowiedni dystans
- prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych i dezynfekcji
z uwzględnieniem elementów, terminu wykonania dezynfekcji i osoby wykonującej
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