REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LEŻAJSKU
I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
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Świetlica czynna jest codziennie (oprócz sobót i niedziel) w godzinach od 6:45 do 16:15.
Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie klas I –III (w wyjątkowych sytuacjach uczniowie klas
wyższych).
Świetlica przeznaczona jest zwłaszcza dla uczniów, których rodzice (opiekunowie) pracują zawodowo
(dziecko przebywa w świetlicy tylko w czasie godzin pracy rodziców).
Rodzice (opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają kartę zgłoszenia,
zawierającą dokładne dane dziecka i rodziców (opiekunów).
W świetlicy zatrudnia się pracowników pedagogicznych – nauczycieli wychowawców świetlicy.
W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami
klas.
Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię
wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym bądź placu
zabaw.
Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt
ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.
Rodzice, których dzieci samodzielnie opuszczają świetlicę, zobowiązani są każdorazowo dostarczyć
pisemną dyspozycję lub wypełnić odpowiednie oświadczenie.
Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby
niepełnoletnie (zgoda rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim rodzeństwem
należy rozumieć, jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy).
Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe, podczas pobytu na świetlicy szkolnej, jest odbierane i
odprowadzane na świetlicę przez osobę prowadzącą zajęcia.
W przypadku, gdy dziecko odbierane jest przez inne osoby niż ujęte w Karcie zgłoszenia dziecka do
świetlicy, należy pisemnie powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach,
zmiany mogą być zgłaszane telefonicznie.
Świetlica nie odpowiada za zagubione rzeczy dzieci.
W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z
Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy i
Procedury
przyprowadzania
i
odbierania
dzieci
ze
Świetlicy
Szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku.
W okresie pandemii dzieci powinny korzystać ze swoich przyborów, nie wymieniać się z innymi
dziećmi, często myć ręce i stosować się do poleceń wychowawców.

18. Pracownicy świetlicy wietrzą sale, w których odbywają się zajęcia świetlicowe przed przyjściem dzieci
na zajęcia, a także co godzinę i w miarę potrzeb.
19. Jeśli jest taka możliwość, zajęcia świetlicowe uczniom można organizować na terenie szkoły na
świeżym powietrzu.
20. Sala, w której odbywają się w zajęcia świetlicowe wyposażona jest w środki do dezynfekcji rąk.
21. Sprzęty oraz dostępne zabawki, pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane były

podczas pobytu uczniów w świetlicy są dezynfekowane.
22. Nauczyciele świetlicy w miarę możliwości zwracają uwagę na to, aby uczniowie unikali gromadzenia
się.
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Nauczyciel świetlicy w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia
wskazujących na infekcję dróg oddechowych zobowiązany jest postępować zgodnie z
Regulaminem funkcjonowania szkoły w okresie pandemii.

24. W okresie epidemii główna drogą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów jest: telefon, email, e-dziennik.

25. Osoba odbierająca ucznia ze świetlicy nie może wchodzić do pomieszczenia, w którym odbywają się
zajęcia świetlicowe. Uczeń odbierany jest zgodnie z Regulaminem funkcjonowania szkoły.
26. Oświadczenia i podania są dostępne na stronie szkoły i u kierownika świetlicy.
II. PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY:
Uczeń ma prawo do:
a) znajomości swoich praw i obowiązków,
b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
e) życzliwego, podmiotowego traktowania,
f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
h) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier,
III. OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY:
Uczeń ma obowiązek:
a) dbać o ład i porządek,
b) zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu,
c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,
d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
e) meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,
f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
g) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej,
h) informować wychowawcę świetlicy o posiadaniu w danym dniu telefonu komórkowego lub tabletu (zakaz

