
Zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 364 w Warszawie 

Świetlica przeznaczona jest dla uczniów naszej szkoły, którym rodzice/opiekunowie prawni nie 

mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych.  

1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00.  

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego wniosku 

rodziców/prawnych opiekunów.  

3. Wnioski przyjmowane są przez cały rok szkolny wg potrzeb rodziców.  

4. Rodzice mają obowiązek przyprowadzania dzieci do budynku szkolnego i przekazania pod 

opiekę nauczycielowi lub innej wyznaczonej osobie.  

5. Dzieci odbierane są ze świetlicy osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów lub 

upoważnione osoby (W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru np. zmiana osób 

upoważnionych lub powrotu dziecka rodzic/opiekun przekazuje osobiście informację w formie 

pisemnej wychowawcy lub kierownikowi świetlicy.) 

6. Pisemne upoważnienia wymagane są w przypadku:  

- samodzielnego wyjścia dziecka do domu (stałego lub jednorazowego);  

- odbierania dziecka przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun.  

7. Osoby upoważnione do jednorazowego odbioru dziecka ze świetlicy przedstawiają wychowawcy 

świetlicy upoważnienie oraz dokument potwierdzający tożsamość.  

8.Osoby odbierające dziecko zobowiązane są do punktualnego odbioru dziecka (nie później niż o 

g. 18.00). 

9. Rodzic nie może przez telefon polecić dziecku, aby  samodzielnie wróciło  do domu.  

10.Dzieci po przyjściu do świetlicy mają obowiązek zapisać się na liście obecności.  

11.Uczniowie powinni zachowywać się kulturalnie, aktywnie uczestniczyć w zajęciach 

organizowanych w świetlicy oraz dbać o bezpieczeństwo swoje i innych. 

12.Uczniowie nie przynoszą do świetlicy własnych zabawek, a także nie korzystają z telefonów 

komórkowych.  

13.Po przyjściu do świetlicy dziecko ma obowiązek zgłosić nauczycielowi swoje przyjęcie. 

14. Po przyjściu do świetlicy dziecko musi umyć ręce. 

15. Korzystanie z zabawek, gier, książek świetlicowych, przyborów szkolnych będzie 

ograniczone (dzieci będą mogły korzystać tylko z tych rzeczy, które można zdezynfekować). 

16.W świetlicy mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych dróg 

oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.  

17.Uczeń może posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie pracy własnej powinny 

znajdować się na stoliku, obok dziecka. Po zakończonej pracy uczeń odkłada je do plecaka. 

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi pomiędzy sobą. Dotyczy np. 

odrabiania prac domowych  

18.Nie organizuje się wyjść grup świetlicowych na zewnątrz poza teren szkoły. 

19.W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności podwyższoną temperaturę ciała, ból głowy i mięśni, ból 

gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem nauczyciel podejmuje działania zgodnie z 

obowiązującymi w szkole procedurami bezpieczeństwa. 

W związku z obecną sytuacją, sugerujemy ograniczenie do niezbędnego minimum pozostawania 

dzieci w świetlicy. 


