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Wyciąg z Regulaminu świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/21 

 

Podstawa prawna: 

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od dnia 1 września 2020r. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2  

 

§11 
Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej w czasie epidemii 

1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń zdrowy bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych (podwyższona temperatura ciała, kaszel, 
katar) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 
warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy szkolnej i z niej odbierani przez 
opiekunów zdrowych bez objawów    chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych(podwyższona temperatura ciała, kaszel, katar). Opiekunowie mogą 
wchodzić tylko i wyłącznie do wyznaczonej części wspólnej. W drodze do i ze 
szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Zapewnione są sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.  
Wychowawcy świetlicy są zobowiązani ustalić i sporządzić wykaz sposobów szybkiej 
komunikacji z rodzicami/opiekunami uczniów. Rodzice/opiekunowie uczniów 
zobowiązani są do bieżącego śledzenia informacji od dyrektora szkoły  
i nauczycieli zamieszczanych w dzienniku elektronicznym oraz do odbierania 
telefonów ze szkoły lub natychmiastowego oddzwaniania. 

4. Spotkania z rodzicami uczniów przy zachowaniu norm sanitarnych odbywać się będą 
tylko i wyłącznie w piątki. 

5. Indywidualne kontakty wychowawców z rodzicami  uczniów obywać się będą tylko  
w formie zdalnej lub telefonicznie z ograniczeniem do niezbędnego minimum 
spotkań indywidualnych na terenie szkoły tylko w wyznaczonych miejscach ze 
szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.  

6. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać  
na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy 
odizolować ucznia w wyznaczonym miejscu – izolatce (sala nr 2 w budynku B) 
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany 
własny środek transportu). Uczeń w izolatce przebywa pod opieką wyznaczonego 
pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora bądź wicedyrektora do momentu 
odebrania go przez rodzica/opiekuna. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2


7. Zajęcia świetlicowe są realizowane w dwóch salach - sala nr 4 i sala nr 5 w budynku B, 

a uczniowie mają w miarę możliwości przydzielone stałe miejsca przy stolikach. 

8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, 

uprać lub dezynfekować są usunięte lub uniemożliwiony jest  do nich dostęp. 

Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 

należy czyścić lub dezynfekować. Z sal zostają usunięte dywany. 

9. Wychowawcy świetlicy szkolnej zobowiązani są do nieustannego przypominania 
uczniom o przestrzeganiu ogólnych zasad higieny ze szczególnym uwzględnieniem 
częstego i właściwego mycia rąk mycie rąk (po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem,  
po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety), ochrony podczas 
kichania i kaszlu, unikania dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowania dystansu 
społecznego. 

10. Uczeń posiada własne przybory oraz materiały i tylko z nich korzysta podczas zajęć 
świetlicowych. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi  
i materiałami między sobą. 

11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  
w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, 
aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka 
dbają o regularne ich czyszczenie lub dezynfekcję. 

12. Uczniowie korzystają z toalety z zachowaniem zasady - max. 1 osoba w łazience,  
o ile jest to możliwe pod opieką nauczyciela. 

13. Zajęcia świetlicowe organizuje się na tarasie w budynku B oraz na świeżym powietrzu 
na terenie szkoły, o ile nie uniemożliwiają tego warunki pogodowe. 

14. Podczas realizacji zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu 
ograniczone są ćwiczenia i gry kontaktowe.  

15. Spożywanie posiłków (drugie śniadanie) przez uczniów w świetlicy szkolnej odbywa 
się  
w wyznaczonym miejscu z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia 
posiłku (niezbędna jest własna papierowa serwetka jednorazowa, która będzie 
rozłożona na blacie stolika). 

16. Wychowawcy świetlicy na bieżąco informują uczniów o zakazie dzielenia się 
jedzeniem  
i piciem podczas pobytu w świetlicy szkolnej 

17. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy 
dostęp dla uczniów pod nadzorem wychowawcy.  

18. Świetlica jest wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci  
w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz  
po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

 
 
 


