
Regulamin pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 
 

 
1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7:10 – 17:40. 

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach przypisanych do świetlicy szkolnej,  

a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.  

3. Na zajęcia świetlicowe  może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

4. Uczniowie są przyprowadzani i odbierani jedynie przez osoby zdrowe. 

5. Rodzic przyprowadzający dziecko do świetlicy szkolnej wchodzi do szkoły wejściem 

numer 2 i pozostawia je we wspólnej przestrzeni. Pracownik szkoły kieruje dziecko do 

odpowiedniej sali.  

6. Zajęcia świetlicowe są organizowane i koordynowane w sposób umożliwiający 

zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego. 

7. Uczniowie przynoszą tylko niezbędne rzeczy i posiadają własne przybory szkolne, 

którymi nie wymieniają się z rówieśnikami. 

8. W miarę możliwości należy jak najczęściej organizować zajęcia na świeżym powietrzu. 

9. Wychowawca zobowiązany jest do częstego wietrzenia pomieszczenia. 

10. Obowiązują ogólne zasady higieny: 

✓ częste mycie rąk, 

(szczególnie przed przyjściem do świetlicy, po powrocie z placu zabaw 

oraz przed posiłkiem w stołówce szkolnej); 

✓ ochrona przed kichaniem i kaszlem, 

(tj. zasłanianie ust i nosa, wychodzenie na tę czynność z danego 

pomieszczenia oraz dezynfekcja rąk, a także wyrzucenie chusteczki 

do odpowiedniego pojemnika na śmieci); 

✓ unikanie dotykania: oczu, ust i nosa. 

11. Środki do dezynfekcji rąk rozmieszczone są w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp dla wychowanków pod kontrolą nauczyciela. 

 

12. W przypadku, gdy wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, 

podejmuje działania zmierzające do odizolowania ucznia w odrębnym pomieszczeniu. 

W procedurze odizolowania uczestniczy pielęgniarka szkolna lub pod jej nieobecność 

dyrektor (wicedyrektor) lub pedagog, psycholog szkolny. Wychowawca świetlicy 

niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły.  

13. Rodzice/osoby upoważnione do odbioru dziecka nie mogą wchodzić do sal 

świetlicowych. Zobowiązani są oczekiwać na dziecko w wyznaczonym miejscu – 

przedsionku budynku szkoły.  

 

 

 


