Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73
im. Króla Stefana Batorego w Warszawie

Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 73 w roku szkolnym 2021/2022
1. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej

działalności szkoły.

2. Świetlica realizuje swoje zadania wg. rocznego planu pracy dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej.

3. Świetlica jest czynna w godzinach 7.00 – 17.00. Jeśli rodzice nie powiadomią

szkoły o powodach nie odebrania dziecka i nie zgłoszą się po nie, dziecko zostaje
przekazane do miejsca wyznaczonego przez instytucję wspierającą.

4. Na wejściu do szkoły mierzona jest uczniom temperatura (za pomocą

termometru bezdotykowego) przez pracownika obsługi lub nauczyciela.

5. Na świetlicę może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

6. Jeżeli pracownik świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, ma
obowiązek odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym
miejscu (gabinet pielęgniarki), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób
i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia
ze szkoły

7. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie
przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania
w przestrzeni publicznej.

8. Przy każdym wejściu do sali świetlicowej znajdują się płyny dezynfekujące.

Każde dziecko musi dezynfekować ręce.

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

w innych salach dydaktycznych.

10. Pomieszczenia świetlicy będą wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie

przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem
wychowanków oraz po dezynfekcji.

11. Świetlica przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci rodziców pracujących

zawodowo. Ze względu na dostosowanie do wymagań epidemiologicznych
obowiązuje zmniejszona liczba miejsc dla chętnych dzieci. Uczniowie
z klas I – III przyjmowani są w pierwszej kolejności
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12. Prawa i obowiązki ucznia określa Kodeks Ucznia i kontrakt umieszczony

w świetlicy. Jeśli dziecko nie przestrzega regulaminu, a jego zachowanie stwarza
zagrożenie dla innych uczniów może zostać czasowo zawieszone lub skreślone
z listy wychowanków świetlicy

13. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice.
14. Świetlica nie odpowiada za rzeczy wartościowe (np. telefony, mp3, itp.) oraz

zabawki przyniesione z domu.

15. Rodzice określają sposób odbierania dziecka ze świetlicy. O wszelkich zmianach

dotyczących trybu odbierania dziecka (np. odebranie przez osobę dotąd
nieupoważnioną, samodzielne wyjście dziecka itp.) rodzice powiadamiają
wychowawców świetlicy na podpisanym i datowanym piśmie. Bez takiego
powiadomienia dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

16. Dzieci zapisane na świetlicę nie korzystają z niej podczas swoich przerw

międzylekcyjnych.

17. Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne odbywające się w naszej

szkole rodzice powiadamiają o tym wychowawców świetlicy na piśmie, które
stanowi upoważnienie do samodzielnego opuszczenia przez ucznia świetlicy.

18. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach świetlicowych, których nie można

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostały usunięte. Przybory do zabaw
na powietrzu (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą
czyszczone lub dezynfekowane.

19. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły i na świetlicę szkolną

przedmiotów, które należałoby dezynfekować.

20. Organizacja żywienia w szkole (obiady dla dzieci) zostaną zorganizowane wg

harmonogramu zapewniającego bezpieczne korzystanie ze stołówki szkolnej
zgodnie wymogami związanymi z pandemią.

21. Zaleca się noszenie przez uczniów maseczek w przestrzeni zamkniętej.
22. Dzieci uczęszczające na świetlicę szkolną korzystają tylko z szatni świetlicowej.
23. Między dziećmi jak i pracownikami świetlicy powinna być zachowana

odpowiednia odległość wynosząca min. 1,5 m.

24. W świetlicy prowadzona jest dokumentacja zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

25. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy, rodzice mogą zgłaszać

i omawiać z kierownikiem świetlicy.
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