
                                                                                                               Załącznik nr 2  

 do Procedury bezpieczeństwa na terenie szkół dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miasta Jaworzna, na okres trwania epidemii 

COVID-19 

 

 

 
Regulamin świetlicy w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole szkolno – Przedszkolnym nr 2  

w Jaworznie  w roku szkolnym 2020/2021 

 

1. Świetlica przeznaczona jest wyłącznie dla uczniów, których obydwoje rodziców pracuje zawodowo 

(nie zdalnie). 

2. W świetlicy może przebywać maksymalnie 25 uczniów. 

3. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe (bez kaszlu, kataru, temperatury itp.) 

4. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii i wychowania fizycznego, 

które nie odbywają się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. 

5. Przed wejściem do świetlicy uczniowie myją i dezynfekują ręce zgodnie  z instrukcjami 

zamieszczonymi  w toaletach i na drzwiach świetlicy . 

6. Przychodząc do świetlicy, uczniowie zgłaszają się do wychowawcy świetlicy. 

7. Nie wolno wychodzić ze świetlicy bez pozwolenia wychowawcy oraz oddalać się od grupy w czasie 

zabaw na boisku szkolnym i placu zabaw. Należy za każdym razem informować wychowawcę 

świetlicy o swoim wyjściu.  

8. Od momentu przybycia do świetlicy należy aktywnie uczestniczyć w organizowanych zajęciach 

i podporządkowywać się poleceniom wychowawców.   

9. W świetlicy przestrzegamy zasad bezpiecznego zachowania się oraz odpowiedniej odległości między 

sobą. 

10. Zachowujemy się kulturalnie, używamy form grzecznościowych (dzień dobry, do widzenia, proszę, 

dziękuję, przepraszam). 

11. Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas prowadzonych zajęć, w czasie 

odrabiania prac domowych oraz podczas zabawy. 

12. W przypadku jakichkolwiek trudności lub wątpliwości podczas odrabiania lekcji, korzystamy 

z pomocy wychowawcy.  

13. Szanujemy i dbamy o wyposażenie świetlicy, zachowujemy czystość oraz zgłaszamy zauważone 

zniszczenia i zagrożenia. 

14. W świetlicy zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

elektronicznych przyniesionych z domu.  

15. Za zaginione telefony, tablety i inne urządzenia oraz drogie przedmioty przyniesione do szkoły 

świetlica nie ponosi odpowiedzialności. 

16. O naszym zachowaniu w świetlicy są informowani wychowawcy klas i rodzice. 

17. Do świetlicy nie wolno przynosić żadnych własnych zabawek, maskotek, gier itp., których nie 

można skutecznie umyć i zdezynfekować. 

18. W czasie zajęć plastycznych w świetlicy dzieci korzystają tylko i wyłącznie z własnych przyborów 

szkolnych i nie wymieniają się nimi między sobą. 

19. Wszystkie prace plastyczne wykonane na zajęciach świetlicowych dzieci zabierają do domu. 

20. Przed obiadem uczniowie myją i dezynfekują ręce zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi 

w toaletach i na drzwiach świetlicy. 

21. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku należy uporządkować swoje otoczenie. 

22. Płyny do dezynfekcji rąk znajdują się przy wejściu w świetlicy szkolnej. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy 

 

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do: 

 

 opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania, 

 korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności 

w nauce, 

 rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, 

 korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, zabawek, sprzętu sportowego i sprzętu 

audiowizualnego, 

 zgłaszania pomysłów zajęć i ich tematów 

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do: 

 

 dezynfekcji rąk przed wejściem do świetlicy szkolnej na zajęcia i posiłki, 

 nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec wychowawców i kolegów, 

zgodnie z obowiązującymi zasadami kultury i dobrego wychowania, 

 zachowania zalecanej odległości między sobą (około 1,5 m) ze względów zdrowotnych, 

 zachowywania się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w nauce i zabawie, 

 słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy, 

 informowania każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze 

świetlicy, 

 dbania o estetyczny wygląd swój i otoczenia, 

 zachowania porządku i zaprowadzenia go po zakończonych zajęciach, 

 szanowania wyposażenia oraz sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za jego 

niszczenie, 

 nieprzynoszenia własnych zabawek, maskotek itp., 

 korzystania w czasie zajęć świetlicowych tylko i wyłącznie z własnych przyborów szkolnych. 


