
 
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO   

W BYDGOSZCZY 
 

W związku z zaistniałą sytuacją dotycząca COVID - 19 zwracamy się z prośbą o 
ograniczenie do niezbędnego minimum czasu przebywania dziecka w świetlicy. 

 
1. Do świetlicy przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. 

 
2. Opiekunowie odprowadzający dzieci do świetlicy muszą stosować zasady przebywania w 

przestrzeni wspólnej szkoły (m.in. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, zachowywać dystans 
społeczny, stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk). 

 
3. Do świetlicy przyjmowane są tylko  dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo. 

 
4. Świetlica czynna jest w godzinach 7.00 – 17.00. 

 
5. Dziecko ma obowiązek zgłosić wychowawcy swą obecność każdorazowo, gdy przychodzi 

do świetlicy  oraz zdezynfekować dłonie. 
 

6. Uczniowie nie przynoszą do świetlicy zabawek i innych zbędnych przedmiotów. 
 

7. Rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym w sytuacji 
podejrzenia choroby (zmęczenie, podwyższona temperatura, osłabienie). Rodzic będzie 
informowany telefonicznie o zaistniałym fakcie. W przypadku braku kontaktu z rodzicem 
informowany będzie wychowawca i dyrektor szkoły.  

 
8.  Rodzice nie wchodzą do sal świetlicowych. 

 
9. Wychowawca  nie  jest  odpowiedzialny  za  dziecko,  które  nie zgłosi się do świetlicy lub 

bez pozwolenia wychowawcy opuści ją. 
 

10. Podczas przebywania w świetlicy uczniowie zobowiązani są do: 
a) pozostawiania okryć wierzchnich i obuwia w szafkach indywidualnych (dzieci do 

świetlicy przychodzą w obuwiu zmiennym np. papcie, trampki) 
b) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych 
c) zgłaszania do wychowawców wszelkich niedyspozycji i wypadków 
d) przestrzegania dyscypliny (ustalonych zasad) 
e) dbania o czystość i porządek 
f) zgłaszania wychowawcom wszelkich wyjść ( toaleta, szafka, dom, itp.) 
g) nie używania sprzętów elektronicznych (tj. PSP, telefonów komórkowych, tabletów, 

laptopów, smartwatchy itp.) 
 

11. Dziecko odbierane jest osobiście przez osoby upoważnione (zapisane w deklaracji). 
 

12.  Dziecko może opuścić świetlicę samodzielnie wyłącznie po okazaniu pisemnej zgody 
rodzica, z adnotacją o wzięciu na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka. 

 
13. Podczas pobytu w świetlicy dziecko bierze udział w zajęciach organizowanych przez 

wychowawców. 
14. Na zakup potrzebnego sprzętu i materiałów plastycznych proponuje się wniesienie 

dobrowolnej, jednorazowej wpłaty 20 zł na rok. 
 

                                                                                 Zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu 
 

………………………………………….. 
                                                                                podpis i data 


