KOMUNIKAT
W roku szkolnym 2020/2021 ze względu na COVID 19 oraz wytyczne:
MEN, MZ, GIS do świetlicy szkolnej zostanie przyjęta mniejsza liczba
uczniów. O zakwalifikowaniu się dziecka do świetlicy decydować będzie
komisja powołana przez dyrektora SP w Orlu. Zgłoszenia deklaracji przyjęcia
dzieci do świetlicy wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu oraz
w przypadku klas starszych pisemnym uzasadnieniem należy złożyć do
4 września 2020r. do godz. 9.00 . Pełną dokumentacje należy spakować do
koperty i umieścić w wyznaczonym miejscu tj. u woźnej przy wejściu szkoły.
W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z klas I-III, dzieci obojga
rodziców/
opiekunów
prawnych
pracują
(zaświadczenie
o zatrudnieniu bądź zaświadczeniu o prowadzeniu własnej działalności).
Pracowników oświaty, służby zdrowia oraz służb mundurowych.
Dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących, pracujących
zawodowo (zaświadczenie o zatrudnieniu bądź zaświadczeniu
o prowadzeniu własnej działalności).
Karty zgłoszeń będzie rozpatrywać komisja powołana przez dyrektora.
Karty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Lista dzieci
przyjętych do świetlicy zostanie ogłoszona 4 września 2020r. po godzinie
17 na stronie internetowej szkoły.
W sytuacji losowej w trakcie trwania roku szkolnego istnieje możliwość
ubiegania się o pobyt dziecka w świetlicy.

Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w świetlicy w czasie epidemii.
Organizacja zajęć w świetlicy:
1. Od 01 września 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–
wychowawczych w świetlicy oraz uczniowie klas starszych w uzasadnionych przypadkach
z zachowaniem odpowiednich wytycznych: MEN, MZ, GIS.
Kryteria, według których kwalifikowane są wnioski:
Zgłoszenia deklaracji przyjęcia dzieci do świetlicy wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu oraz
w przypadku klas starszych pisemnym uzasadnieniem należy złożyć do 4 września 2020r. do
godz. 9.00 . Pełną dokumentacje należy spakować do koperty i umieścić w wyznaczonym
miejscu tj. dyżurka w przedsionku wejścia na teren szkoły.
W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z klas I-III, dzieci obojga rodziców/
opiekunów prawnych pracują ( zaświadczenie o zatrudnieniu bądź zaświadczeniu
o prowadzeniu własnej działalności).
Pracowników oświaty, służby zdrowia oraz służb mundurowych.
Dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących, pracujących zawodowo (zaświadczenie
o zatrudnieniu bądź zaświadczeniu o prowadzeniu własnej działalności).
Karty zgłoszeń będzie rozpatrywać komisja weryfikacyjna. Karty zgłoszone po terminie nie
będą rozpatrywane. Lista dzieci przyjętych do świetlicy zostanie ogłoszona 4 września 2020r.
po godzinie 17 na stronie internetowej szkoły.
W sytuacji losowej w trakcie trwania roku szkolnego istnieje możliwość ubiegania się o pobyt
dziecka w świetlicy.
2. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze
świetlicy szkolnej Godziny pracy świetlicy 7.00 – 17.00. Liczba miejsc ograniczona wynikająca
z wytycznych MEN. MZ, GIS.
3. W grupie może przebywać do 25 uczniów przy obecności jednego nauczyciela, a do 50 uczniów
przy obecności dwóch nauczycieli. Przy ilości powyżej 25 uczniów, w jednym czasie, uczniowie
i wychowawcy będą zobowiązani do zakładania maseczek.
4. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
5. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie
umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do pracy (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane
podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
6. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
7. Uczeń posiada własne przybory. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi
między sobą. Materiały potrzebne do innych zajęć rozdaje wychowawca.
8. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej.
9. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na
terenie szkoły, w godzinach popołudniowych.
10. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

11. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej.
14. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły nie wchodzą na jej
teren. Odbieranie dzieci odbywać się będzie za pośrednictwem telefonu stacjonarnego szkoły lub
świetlicy (wew. 39), zgoda zostanie umieszczona w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.
15. Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.
16. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
17. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
18. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. Telefon
stacjonarny bądź dziennik elektroniczny w godzinach pracy świetlicy.
19. Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla
szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów
niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
20. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje
taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
21. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych
osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Na terenie szkoły i świetlicy będą umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarnoepidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się
kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
2. Na terenie szkoły i świetlicy będą umieszczone płyny dezynfekujące do rąk oraz zamieszczone
informacje o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby
wchodzące do szkoły. Łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem wychowawcy świetlicy.
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie
po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu
z toalety.
4. Codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sali
zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w sali i w pomieszczeniach
spożywania posiłków, klawiatur, włączników zapewnia obsługa szkoły.
5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

6. Bieżącą dezynfekcję toalet zapewnia obsługa szkoły.
7. Korzystanie z obiadu w ścisłe wyznaczonych godzinach.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
do świetlicy szkolnej Samorządowej Szkole Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Orlu w roku szkolnym 20…./20….
I. DANE DZIECKA
Imię i nazwisko: ............................................................................... klasa ……….
Data i miejsce urodzenia:.....................................................................................
Adres zamieszkania: ...........................................................................................
Dodatkowe ważne informacje o dziecku (stała choroba, uczulenia, zastrzeżenia, itp.)
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Planowane godziny pobytu dziecka w świetlicy
Dzień

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

godziny

Dziecko będzie korzystało ze stołówki szkolnej

TAK

NIE

II. DANE RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres zamieszkania

matki/opiekunki

kom. .............................

.......................................

.......................................

dom. .............................

.......................................

.......................................

do pracy ........................

.......................................

ojca/opiekuna

kom. .............................

.......................................

.......................................

dom. .............................

.......................................

......................................

do pracy ........................

.......................................

Wyrażam zgodę na to, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach, imprezach
i wyjściach organizowanych w godzinach pracy świetlicy.
Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka
pozostającego na jej terenie w miejscach nieobjętych opieką nauczyciela oraz poza
godzinami pracy nauczycieli i wychowawców.

……………………………………

podpis ojca /opiekuna/

..................

data

…………………………………

podpis matki /opiekunki/

III. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Od 01 września 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–
wychowawczych w świetlicy oraz uczniowie klas starszych w uzasadnionych przypadkach
z zachowaniem odpowiednich wytycznych: MEN, MZ, GIS.
2. Do świetlicy szkolnej może zostać przyjęte dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni
pracują lub gdy dziecko samotnie wychowuje pracująca matka lub ojciec. Pierwszeństwo maja
dzieci z klas 1-3.
3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej.
4. W grupie może przebywać do 25 uczniów przy obecności jednego nauczyciela, a do 50 uczniów
przy obecności dwóch nauczycieli. Przy ilości powyżej 25 uczniów, w jednym czasie, uczniowie
i wychowawcy będą zobowiązani do zakładania maseczek.
5. Uczeń posiada własne przybory. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi
między sobą. Materiały potrzebne do innych zajęć rozdaje wychowawca. Uczeń nie powinien
zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
6. Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.
7. Rodzice/opiekunowie
prawni
zobowiązani
są
do
informowania
wychowawców
o każdorazowej zmianie ich danych lub danych dziecka szczególnie aktualne numery telefonów
niezbędnych do szybkiej komunikacji.
8. Uczeń, od momentu przybycia do świetlicy aż do wyjścia do domu, przebywa pod opieką
wychowawców i nie może oddalać się bez ich zgody (do toalety, biblioteki, itp.).
9. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka
jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy.
10. Dziecko odbierają rodzice, prawni opiekunowie lub osoby przez nich wskazane
w pisemnym upoważnieniu (wzór 1) wyłącznie zdrowe z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Osoba
odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. (Dotyczy dzieci,
które nie ukończyły 7-go roku życia.)
11. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum w związku
z tym rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły nie wchodzą na
jej teren. Odbieranie dzieci odbywać się będzie za pośrednictwem telefonu stacjonarnego szkoły
lub świetlicy (wew. 39), zgoda zostanie umieszczona w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy
(wzór 2).
12. Osoby obce dziecku, nieznane wychowawcom, odbierają je za pisemnym upoważnieniem
rodziców lub opiekunów i po okazaniu dowodu osobistego.
13. Dziecko może również samo wrócić do domu za pisemnym pozwoleniem rodziców
(wzór 2). Swoje wyjście musi zgłosić opiekunom pełniącym dyżur w świetlicy.
14. Upoważnienia lub zezwolenia stałe (wzór 1) i jednorazowe należy przekazywać w formie
pisemnej na kartce lub w dzienniczku ucznia).
15. O wszelkich zmianach dotyczących sposobu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą
powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i czytelnym podpisem. Bez takiego
upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
16.

Rodzice/opiekunowie 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 opiekunowi, dziecko może zostać przekazane pod opiekę
odpowiednim organom (Policji).

17. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad,
dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego
zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do poszanowania sprzętu stanowiącego
wyposażenie świetlicy oraz wytycznych MEN, MZ, GIS.

18.

Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem
materialną ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

świetlicy

odpowiedzialność

19. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przez
uczniów przedmioty wartościowe i osobiste (np. telefony komórkowe, MP3, zabawki,
pieniądze, itp.).
20. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne.
21. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania
ze świetlicy szkolnej Godziny pracy świetlicy 7.00 – 17.00. Liczba miejsc ograniczona wynikająca
z wytycznych MEN, MZ, GIS.
22. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu może skutkować skreśleniem dziecka z listy uczniów
uczęszczających do świetlicy.

Jestem świadoma/y ryzyka zagrożenia związanego z przebywaniem dziecka w grupie w czasie
trwania epidemii koronowirusa i biorę na siebie pełną odpowiedzialność za zdrowie swojego
dziecka. Zobowiązuję się do bezzwłocznego odbioru dziecka ze świetlicy w razie niepokojących
objawów chorobowych.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem świetlicy szkolnej.
……………………………………

podpis ojca /opiekuna/

(wzór 1)

..................

data

………………………………………………

podpis matki /opiekunki/

ODBIERANIE DZIECKA ZE ŚWIETLICY – upoważnienie stałe

Upoważnienie

Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione
osoby:

1. …………………………………………………………….....………………………………………...……………….
2. …………………………………………………………….....………………………………………...……………….
3. …………………………………………………………….....………………………………………...……………….
4. …………………………………………………………….....…………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

....................……………………………………………….…………
/data, czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego/

(wzór 2) SAMODZIELNE WYJŚCIE DZIECKA ZE ŚWIETLICY, NA KTÓREGO
CZEKA RODZIC W WYZNACZONYM MIEJSCU NA TERENIE SZKOŁY –
upoważnienie stałe

Zezwolenie

Wyrażam zgodę na samodzielne wyjście ze świetlicy mojego dziecka
...................................................................................................................
/imię i nazwisko ucznia/uczennicy
ucz. klasy ........ w roku szkolnym 2020/2021.

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielne poruszanie się dziecka
po terenie szkoły.

....................……………………………………………….…………
/data, czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego/

(wzór 2)

SAMODZIELNE WYJŚCIE DZIECKA DO DOMU – upoważnienie stałe

Zezwolenie

Wyrażam zgodę na samodzielne wyjście ze świetlicy mojego dziecka
...................................................................................................................
/imię i nazwisko ucznia/uczennicy

ucz. klasy ........ w roku szkolnym 2020/2021.

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielne poruszanie się dziecka
po terenie szkoły i samodzielny powrót dziecka do domu.

....................……………………………………………….…………
/data, czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego/

Regulamin świetlicy
§1
1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności Szkoły
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Orlu.
2. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki wychowawczej, odpowiednich
warunków do nauki własnej rekreacji oraz pomocy w nauce .
3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę.
W razie potrzeby w innych pomieszczeniach.
4. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
o

zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych,

o

organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,

o

organizowanie gier i zabaw ruchowych,

o

organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

o

współpraca z wychowawcami klas , nauczycielami oraz rodzicami uczniów
korzystających ze świetlicy,

o

kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

§2
1.

Uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych w świetlicy
oraz uczniowie klas starszych w uzasadnionych przypadkach z zachowaniem odpowiednich
wytycznych: MEN, MZ, GIS.

2. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z klas I-III.

Dzieci obojga rodziców/

opiekunów prawnych pracują ( zaświadczenie o zatrudnieniu), pracowników oświaty, służby
zdrowia oraz służb mundurowych. Dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących,
pracujących zawodowo (zaświadczenie o zatrudnieniu).
3. Karty zgłoszeń będzie rozpatrywać komisja weryfikacyjna składzie: dyrektor szkoły, pedagog
szkolny, nauczyciel świetlicy. Karty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczba
miejsc ograniczona wynikająca z wytycznych: MEN, MZ, GIS.
4. W sytuacji losowej w trakcie trwania roku szkolnego istnieje możliwość ubiegania się o pobyt
dziecka w świetlicy.

5. Kwalifikowanie

i

przyjmowanie

uczniów

do

świetlicy

dokonuje

się

corocznie

na postawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
6. Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
7. W grupie może przebywać do 25 uczniów przy obecności jednego nauczyciela, a do 50
uczniów przy obecności dwóch nauczycieli. Przy ilości powyżej 25 uczniów, w jednym czasie,
uczniowie i wychowawcy będą zobowiązani do zakładania maseczek.
8. Rodzice/opiekunowie

prawni

zobowiązani

są

do

informowania

wychowawców

o każdorazowej zmianie ich danych lub danych dziecka. Aktualne numery telefonów
niezbędnych do szybkiej komunikacji.
9. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po
skorzystaniu z toalety.
10. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii.
11. Uczeń, od momentu przybycia do świetlicy aż do wyjścia do domu, przebywa pod opieką
wychowawców i nie może oddalać się bez ich zgody (do toalety, biblioteki, itp.).
12. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad,
dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania
się, podstawowych zasad higieny oraz do poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie
świetlicy oraz wytycznych: MEN, MZ, GIS.
13. Prawa

i

obowiązki

ucznia

uczęszczającego

do

świetlicy

określa

Statut

Szkoły

i Regulamin Świetlicy z uwzględnieniem wytycznych: MEN, MZ, GIS oraz zapisy dotyczące
zachowania bezpieczeństwa w świetlicy w czasie epidemii.
14. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu może skutkować skreśleniem dziecka z listy uczniów
uczęszczających do świetlicy.

§3
1. Tygodniowy czas pracy świetlicy wynosi 50 godzin.
2. Świetlica jest czynna w godzinach od 700 do 1700. Czas i godziny pracy dostosowane są do
potrzeb wychowanków i rodziców.
3. Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustala wicedyrektor szkoły.
4. Jednostką zajęć w świetlicy jest 60 minut.

5. Zajęcia są dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci.

§4
1. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy opiekuńczo –wychowawczy świetlicy, który
zatwierdza dyrektor szkoły.
2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny z planami pracy Szkoły .
§5
1. Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć.
2. Zasady wypełniania dziennika regulują odrębne przepisy.

§6
1. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy
świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.
2. Uczeń posiada własne przybory. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi
między sobą. Materiały potrzebne do innych zajęć rozdaje wychowawca.
3. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
4. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać
obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

§7
1. Na wychowawcy świetlicy ciąży obowiązek zapoznawania uczniów zapisywanych
do świetlicy i ich rodziców z niniejszym regulaminem.

REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY
Świetlica jest czynna od godz. 7:00 do godz. 17:00.
W świetlicy obowiązuje zmienne obuwie.
Idziemy do świetlicy przed lekcjami lub zaraz po

lekcjach.

Estetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.
Tornistry ustawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.
Lubimy porządek

i czystość wokół siebie.

Informujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.
Chętnie dbamy o porządek w sali.
Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.
Jesteśmy kulturalni.
Aktywnie pomagamy

młodszym koleżankom i kolegom.

Każdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na
powietrzu.

Dbamy o piękny język polski.
Obuwie i okrycia wierzchnie zostawiamy w szatni.
Musimy

przestrzegać regulaminu świetlicy, aby wszystkim, którzy
z niej korzystają było dobrze.

