REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. J. J. ŚNIADECKICH
W BYDGOSZCZY W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
COVID-19
W TRAKCIE KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY OBOWIĄZUJĄ ZASADY
ZAWARTE W REGULAMINIE FUNKCJONOWANIA
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. J. J. ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID-19
Zasady dodatkowe:
1. Podczas przebywania w świetlicy szkolnej rekomenduje się zachowanie dystansu
społecznego (min. 1,5 m). Dodatkowo, zaleca się korzystanie z maseczek oraz dezynfekcję
rąk, tuż przed wejściem do świetlicy (płyn zostanie udostępniony przy wejściu
do świetlicy);
2. Przed skorzystaniem z jakichkolwiek akcesoriów i pomocy znajdujących się w świetlicy,
uczeń powinien poinformować o tym niezwłocznie nauczyciela świetlicy, w celu wyrażenia
zgody oraz wcześniejszej dezynfekcji rąk;
3. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany dezynfekować stoliki po każdej przerwie, między
lekcjami oraz w miarę możliwości - pomoce i akcesoria znajdujące się w świetlicy;
4. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację,
która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie świetlicy;
5. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany wietrzyć pomieszczenie, (nie rzadziej niż co godzinę
w trakcie przebywania uczniów w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem
uczniów oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody
z detergentem lub dezynfekcji.

Regulamin świetlicy szkolnej VI Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
1. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej
świetlicy.
2. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb
i zainteresowań młodzieży.

3. Świetlica jest dostępna dla wszystkich uczniów VI LO od poniedziałku do piątku według poniższego
harmonogramu:
Poniedziałek

11:00 – 16:00

Wtorek

11:00 – 16:00

Środa

10:00 - 14:30
15:30 – 16:00

Czwartek

11:00 – 16:00

Piątek

11:00 – 16:00

4. Uczniowie mają możliwość:


brania udziału we wszystkich formach zajęć i działań wynikających z planu pracy świetlicy,



korzystania z akcesoriów oraz artykułów papierniczych dostępnych w świetlicy,

 korzystania z gier planszowych, gazet oraz księgozbioru,



korzystania z płytoteki świetlicy oraz korzystania ze sprzętu grającego,



odrabiania lekcji.

5. Uczniowie mają obowiązek:


wpisywania się na listę obecności (imię i nazwisko, klasa) w wyznaczonym do tego zeszycie,



informowania nauczyciela o każdym korzystaniu ze wszystkich sprzętów, przedmiotów,
akcesoriów oraz gier planszowych, znajdujących się na stanie świetlicy szkolnej,



sprzątać po zakończonej pracy (uczniowie mają pozostawić po sobie ład i porządek),



szanować wszystkie sprzęty i akcesoria, znajdujące się w świetlicy,



pozostawiać plecaki oraz torby w wyznaczonym do tego miejscu (regał przy szafie),



stosować się do poleceń nauczycieli świetlicy, zachowywać się kulturalnie oraz przestrzegać
kodeksu dobrego zachowania.

6. Uczniowie mogą korzystać w świetlicy z telefonów komórkowych oraz laptopów, z uwzględnieniem
i poszanowaniem pozostałych uczniów, przebywających w świetlicy (wyciszone głośniki lub praca
ze słuchawkami).
7. Zabronione jest spożywanie posiłków na terenie świetlicy.
8. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w świetlicy wartościowe
przedmioty.

