
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
w Zespole Szkół w Marzeninie 

Rok szkolny 2020/2021 
 

1. Świetlica jest czynna w godzinach 7:30 – 15:00. 

2. Zajęcia świetlicowe w okresie pandemii COVID 19 są przeznaczone wyłącznie dla 

uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym. Udział uczniów spoza tej  kategorii w 

zajęciach świetlicowych, będzie uzależniony od indywidualnej sytuacji rodzinnej 

dziecka. 

3. Harmonogram pracy świetlicy wywieszony jest w klasach oraz na korytarzu. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze 

świetlicy. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku 

kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami, szkoła będzie zmuszona nawiązać 

kontakt z odpowiednimi instytucjami i organami w celu wyjaśnienia zaistniałej 

sytuacji.  

5. Dziecko po zakończeniu wszystkich zajęć powinno zgłosić się do świetlicy szkolnej. 

Dzieci z klas 4 – 8 zgłaszają się samodzielnie. Pozostałe dzieci są przyprowadzane 

przez nauczycieli kończących zajęcia w danej klasie. Uczeń/wychowanek, który 

zakończył swoje zajęcia, nie może przebywać na terenie szkoły w miejscach nie 

objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli i wychowawców. 

6. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych 

zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, 

kulturalnego zachowywania się, podstawowych zasad higieny: zakaz witania się z 

podaniem ręki, ochrona podczas kichania, kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i 

ust, a także częste mycie i dezynfekcja rąk. 

7. Za zniszczenie przedmiotów, będących wyposażeniem świetlicy, odpowiedzialność 

materialną ponoszą rodzice/opiekunowie. 

8. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej 

przedmioty osobiste uczniów.  

9. Uczeń posiada własne przybory, którymi nie wymienia się z innymi. 

10. Istnieje bezwzględny zakaz dzielenia się i częstowania innych uczniów swoim 

posiłkiem. 

11. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą wyłącznie jego rodzice/opiekunowie prawni lub 

osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko 

zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. 

12. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie 

wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi 

pełniącemu dyżur. 

13. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. 

odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjście itp.) 

rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem. 

Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy. 

14. Do programu zajęć świetlicowych wprowadza się obowiązek prowadzenia edukacji 

w zakresie: 



a) utrzymania dystansu społecznego 

b) obowiązku ochrony nosa i ust (maseczka, przyłbica), od wejścia do budynku 

szkolnego do momentu zajęcia miejsca w swojej klasie 

c) zasad organizacji przerw między lekcjami (wyznaczone miejsca i przestrzenie, 

brak dzwonków, klasy i oddziały przedszkolne są pod stałą opieką nauczycieli i 

wychowawców) 

d) zasad witania się 

e) zakazu wnoszenia do budynku zabawek, ulubionych rekwizytów, 

f) zakazu dzielenia się przedmiotami osobistymi, przyborami szkolnymi, 

jedzeniem, 

g) prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski 

klozetowej, spuszczanie wody), 

h) mycia rąk po skorzystaniu z toalety, 

i) mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach, 

j) mycia rąk po wejściu do budynku i po każdym powrocie z wyjścia poza 

budynek 

k) prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z przydzielonych 

sztućców), 

l) spożywania posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie 

napojów tylko z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.), 

m) zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci 

i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci, 

n) prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w 

jednorazową chusteczkę. 

 

 

 

 

Marzenin, dnia……………………………………              ………………………………..………… 

                                                                                     /podpis rodzica, opiekuna/ 

 


