
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LIBIĄŻU

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

1. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od  06.45 do 15.30.

2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas I-III.

3. Do  świetlicy  przyjmowane  są  w  pierwszej  kolejności  dzieci,  których  oboje
rodzice/opiekunowie pracują, z rodzin niepełnych lub wskazane przez dyrektora, pedagoga
szkolnego lub wychowawcę.

4. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest wypełnienie przez rodziców/opiekunów
KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

5. Świetlica szkolna zapewnia także opiekę uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii
oraz uczniom oczekującym na dodatkowe zajęcia i koła zainteresowań, w takich sytuacjach
należy również wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY.

6. Zapisu  dziecka  do  świetlicy  należy  dokonać  w  terminie  do  5  września  danego  roku
szkolnego.

7. Rodzice/opiekunowie  zobowiązani  są  do  niezwłocznej  aktualizacji  zmiany danych 
w KARCIE ZGŁOSZENIA.

8. Dziecko przebywa w świetlicy w godzinach wskazanych w KARCIE ZGŁOSZENIA
DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

9.Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. 

10. Jeśli dziecko będzie  przejawiać niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane 
w odrębnym pomieszczeniu. O tym fakcie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie, 
którzy zobowiązani są  do niezwłocznego  odbioru dziecka ze szkoły. 

11. Po lekcjach dzieci do świetlicy przyprowadzane są przez wychowawców lub nauczycieli
uczących. 

12. Przed wejściem do świetlicy uczeń dezynfekuje ręce i czyni to po każdym powrocie

 z toalety. Możliwie często myje ręce wodą z mydłem.

13. Dziecko przychodzące do świetlicy zgłasza się do nauczyciela w celu zapisania jego
obecności w Dzienniku zajęć  świetlicowych .

14. Dziecko, które samodzielnie opuszcza świetlicę, wychodząc do domu zgłasza ten fakt 
 nauczycielowi.

15. Rodzic/opiekun lub osoba upoważniona  chcąc odebrać dziecko ze świetlicy  zgłasza ten
fakt  nauczycielowi  przez  domofon,  a  następnie  podchodzi  w  pobliże  pierwszego  okna
świetlicy celem identyfikacji (legitymuje się dowodem osobistym).

16. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu 
z jego rodzicami/opiekunami lub upoważnionymi osobami, dziecko zostanie przekazane pod
opiekę odpowiednich służb (policja).



17. O wszelkich zmianach dotyczących opuszczenia przez dziecko świetlicy np. zwolnienie
dziecka  o  wcześniejszej  godzinie,  lub  odbiorze  dziecka  przez  inną  osobę,
rodzice/opiekunowie  zobowiązani  są  do  poinformowania  nauczyciela  na  piśmie  z  datą  
i  czytelnym  podpisem. Bez  takiego  upoważnienia  dziecko  nie  może  opuścić  świetlicy.
Telefoniczne zwolnienia nie będą respektowane.

18. Dziecko, które nie ukończyło 7 lat może opuszczać świetlicę tylko pod opieką osoby,
która  ukończyła  co  najmniej  10  lat  i  została  wskazana  przez  rodziców/opiekunów  
w KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

19. W sytuacji, w której zachodzi podejrzenie, że rodzic /opiekun zgłaszający się po dziecko
znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych i  gdy nie ma
możliwości odebrania dziecka przez inną upoważnioną osobę, dziecko zostaje przekazane
pod opiekę policji. 

20. Dzieci mogą odrabiać w świetlicy zadania domowe po wcześniejszym ustaleniu tego
przez rodziców z nauczycielem świetlicy.

21.Dzieci nie mogą przynosić do świetlicy  własnych zabawek.

22.  Uczeń  w  świetlicy  będzie  korzystać  z  własnych  przyborów,  w  piórniku  powinny
znajdować  się  kredki  ołówkowe,  kredki  świecowe  lub  pastele  olejowe,  pisaki,  ołówek,
pędzelek do malowania, nożyczki i klej w sztyfcie, a także pionek i kostka do gry.

22.  W  świetlicy  prowadzone  są  m.  in.  zajęcia  sportowo  –  ruchowe,  o  wszelkich
przeciwwskazaniach do uczestnictwa w takich zajęciach rodzice/opiekunowie zobowiązani
są  poinformować nauczyciela świetlicy. 

23. Uczeń powinien być zawsze ubrany w sposób umożliwiający mu  zabawy ruchowe na
świeżym powietrzu, ponieważ dzieci  dużo czasu będą spędzać na podwórku. 

24. W świetlicy prowadzone będą zajęcia plastyczne, a chętni uczniowie będą mogli brać
udział w konkursach.

25. Wychowankowie świetlicy będą mieli możliwość  udziału w zajęciach komputerowych,
w tym celu powinni posiadać jednorazowe rękawiczki, które po użyciu zostaną wyrzucone. 

26. Wszystkie prowadzone w świetlicy zajęcia będą odbywać się z zachowaniem dystansu
społecznego i zaleceń GIS, MEN i MZ na czas pandemii.

27. Prawa i obowiązki wychowanka świetlicy określa „Regulamin zachowania w świetlicy
szkolnej”.




