
REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W OKRESIE ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID -19 

 

1. Świetlica szkolna dla uczniów klas I –III czynna jest w godzinach 6.30-16.00 (16.00-

16.30 dla rodziców pracujących do godz.16.00). 

2. Do świetlicy może uczęszczać uczeń zdrowy oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji. 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez opiekunów 

zdrowych. 

4. Dorośli odprowadzający i odbierający dzieci nie wchodzą na korytarze tylko pozostają 

w wyznaczonej części wspólnej. 

5. Przed wejściem do świetlicy (budynek ul. Spawaczy - wejście N, budynek ul. 

Rzeźniczaka - wejście główne) obowiązuje dezynfekcja rąk. 

6. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych 

salach dydaktycznych. 

7. Uczniowie przebywają  w miarę możliwości w stałych grupach z zachowaniem 

dystansu. 

8. W trakcie pobytu w świetlicy uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz przebywają 

na świeżym powietrzu na terenie szkoły. Sale są wietrzone nie rzadziej, niż co godzinę. 

9. Przedmioty i przybory wykorzystywane podczas zajęć są dezynfekowane, natomiast 

sprzęty i przybory, których nie można skutecznie umyć lub dezynfekować  zostają 

usunięte. 

10. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas 

kichania oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

11. Jeśli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w szczególności gorączkę, postępuje zgodnie z procedurą 

podejrzenia zakażenia. 

12. W świetlicy uczniowie uczestniczą w proponowanych przez wychowawców zajęciach 

typu: sportowe, muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne, czytelnicze, integracyjne, 

tematyczne – zgodnie z przyjętym planem pracy świetlicy. 

13. W świetlicy obowiązuje (w okresie jesienno – zimowym) obuwie zmienne. 

14. Do świetlicy uczniowie przychodzą z tornistrami i układają je w miejscu do tego 

przeznaczonym. 



15. Uczeń nie zabiera ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów. Wychowawcy 

świetlicy nie odpowiadają za rzeczy przyniesione przez dzieci do świetlicy szkolnej. 

16.  Uczniowie są zobowiązani do nienagannego i należytego zachowania się w czasie zajęć 

i pobytu w świetlicy w stosunku do nauczyciela oraz koleżanek i kolegów. 

 

17. O pozytywnych i negatywnych zachowaniach uczniów informowani są rodzice, 

opiekunowie i wychowawcy klas. 

18. Zachowanie ucznia w świetlicy ma wpływ na jego ogólną ocenę z zachowania. 

19. Uczeń jest zobowiązany do poszanowania sprzętu i zabawek znajdujących się w 

świetlicy. 

20. Uczniom nie wolno opuszczać świetlicy bez zgody nauczyciela – wychowawcy. Każde 

wyjście ze świetlicy uczeń ma obowiązek zgłosić wychowawcy świetlicy. 

21. Uczniowie samodzielnie wychodzą do domu zgodnie z deklaracją złożoną na piśmie 

przez rodziców lub opiekunów prawnych. Nie uwzględnia się próśb telefonicznych. 

22. W wyjątkowych sytuacjach rodzic w celu samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy  

ma obowiązek poinformować o tym fakcie pisemnie wychowawcę świetlicy. 

23. Każdy zaistniały wypadek w świetlicy lub podczas zajęć świetlicowych na terenie 

szkoły uczniowie zgłaszają nauczycielowi – wychowawcy. 

24. W przypadku nieodebrania dziecka po zakończeniu godzin pracy świetlicy zostanie 

podjęta odpowiednia procedura prawna. 

 

 


