Załącznik nr 2
do KARTY ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W DĘBICY

Głównym zadaniem świetlicy jest troska o bezpieczeństwo dzieci oraz stworzenie
warunków do aktywnej rekreacji, zabawy i wypoczynku po skończonych lekcjach, zapewnienie
właściwej opieki umożliwiającej prawidłowy rozwój osobowości, a także poszukiwanie takich
form oddziaływania, które ułatwią rozpoznawanie pojawiających się problemów.
Świetlica czynna jest we wszystkie dni pracy szkoły w godzinach od 6.40 do
16.00. Przeznaczona jest dla uczniów, których obydwoje rodzice/opiekunowie prawni pracują
zawodowo, dojeżdżających oraz wymagających opieki ze względu na inne okoliczności.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły wraz z kierownikiem świetlicy może
zakwalifikować uczniów, jeżeli nie zostaną przekroczone limity liczebności grup. O podjętej
decyzji rodzice zostaną poinformowani osobiście, mailowo lub telefonicznie.
Zapisy do świetlicy prowadzone są na bieżący rok szkolny na podstawie wypełnionej
przez rodzica/prawnego opiekuna KARTY ZAPISU. KARTĘ należy wypełnić w całości, bez
pominięcia żadnego punktu. W oświadczeniu zawartym w KARCIE rodzice/opiekunowie prawni
określają czy dziecko będzie opuszczało świetlicę samodzielnie- z dokładnym wyznaczeniem
godziny wyjścia, czy też będzie odbierane przez rodziców/opiekunów bądź przez upoważnione
przez nich osoby. Zmiany zapisów w KARCIE, a zwłaszcza zmiany dotyczące osób
uprawnionych bądź ustalonych godzin wyjścia może dokonać tylko rodzic/opiekun prawny
osobiście, telefonicznie bądź pisemnie. Informacja ustna od dziecka nie będzie respektowana.
Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach nr 12 i 14 w przewiązce, na podwórku
szkolnym oraz w salach dydaktycznych w budynku klas 1-3.
Do świetlicy należy przyprowadzać dziecko ZDROWE, bez żadnych objawów
chorobowych. W razie wystąpienia u dziecka jakichkolwiek objawów przeziębienia, zwłaszcza
gorączki i kaszlu, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest w trybie pilnym odebrać dziecko ze
szkoły.
Przyprowadzanie, pobyt i odbiór dziecka ze świetlicy w czasie pandemii coronavirusa są
określone i zapisane w regulaminach i procedurach szkoły i świetlicy zapisanych zgodnie z
wytycznymi GIS, MZ i MEN.
Przed wejściem do świetlicy dzieci zobowiązane są do zdezynfekowania rąk oraz
pozostawienia w szatni odzieży wierzchniej i obuwia. Wchodząc do świetlicy dzieci zgłaszają
się do wychowawcy i zostają wpisane na listę obecności. Każdorazowe opuszczenie świetlicy
(do toalety, biblioteki, na zajęcia dodatkowe) musi być zgłoszone nauczycielowi.
Rodzic/opiekun prawny bądź osoba upoważniona odbierając dziecko ze świetlicyzwłaszcza podczas zabaw dowolnych, np. na podwórku szkolnym, ma obowiązek zgłosić się
do wychowawcy celem odnotowania wyjścia dziecka do domu.
Z uwagi na częste organizowanie zabaw na świeżym powietrzu rodzice/opiekunowie
prawni proszeni są o wyposażenie dzieci w odzież zawsze dostosowaną do bieżącej pory roku
oraz napoje.

