
Regulamin funkcjonowania świetlicy szkolnej w     Szkole  
Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie     w czasie  

epidemii Covid-19 w roku szklonym 2021/2022.

1. Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w
szkole  ze  względu  na  pracę  obojga  rodziców/opiekunów  prawnych.  W czasie
pandemii  wskazane  jest  ograniczenie  przebywania  dziecka  w  świetlicy  szkolnej
do koniecznego minimum. Zaleca się, by rodzice, którzy mają możliwość zapewnienie
opieki, nie przyprowadzali dzieci do świetlicy. 

2. Świetlica zapewnia opiekę uczniom w godzinach 6.30 -17.00. 
3. Zajęcia  świetlicowe  odbywają  się  w  świetlicy  szkolnej,  w  miarę  możliwości  w

grupach uczniów z danej klasy.
4. Do świetlicy  szkolnej  może  uczęszczać  uczeń  bez  objawów  infekcji  lub  choroby

zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji
domowej.

5. Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez opiekunów 
bez objawów infekcji  lub choroby zakaźnej  oraz gdy nie został  nałożony na nich  
obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

6. Rodzice/opiekunowie  przyprowadzają  dziecko  do  szkoły  i  przekazują  je
pracownikowi szkoły dyżurującemu przy drzwiach wejściowych. 

7. Rodzice/opiekunowie  odbierający  dziecko  ze  świetlicy  przy  ul.  Konwaliowej
zgłaszają się do dyżurującego pracownika szkoły, który kontaktuje się z wychowawcą
świetlicy. Dzieci odbierane są przez opiekunów przy dyżurce. 

8. Rodzice/opiekunowie odbierający dziecko ze świetlicy przy ul. Poziomkowej schodzą
na dół i zatrzymują się przed wejściem do świetlicy, gdzie zostanie wyprowadzony
przez wychowawcę świetlicy uczeń wywołany przez portiernię na polecenie rodzica/
opiekuna. 

9. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci
w świetlicy),  w  tym  w  szczególności  przed  przyjęciem  wychowanków  oraz
po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

10. Środki  do  dezynfekcji  rąk  są  rozmieszczone  w świetlicy  w sposób umożliwiający
łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

11. Uczniów w świetlicy szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: niepodawanie ręki
na powitanie,  częste  mycie  rąk,  ochrona  podczas  kichania  i  kaszlu  oraz  unikanie
dotykania oczu, nosa i ust. 

12.  Należy zwracać uwagę uczniom na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie
po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego
powietrza. 

13. Rodzice  mają  obowiązek  zaopatrzyć  dziecko  w  maseczki  do  zastosowania  w  
przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

14. Wychowankowie  pracują  w  wyznaczonych  strefach  oraz  w  miarę  możliwości
przy stoliku w stałych miejscach. 

15. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty, zabawki i sprzęty, których
nie można skutecznie umyć,  uprać lub dezynfekować.  Przybory do ćwiczeń (piłki,
skakanki  itp.)  wykorzystywane  podczas  zajęć  należy  dokładnie  czyścić
lub dezynfekować. 

16. Pracownik obsługi dezynfekuje powierzchnie płaskie (stoliki, krzesła, biurko, pomoce,
podłogę) oraz powierzchnie wspólne (klamki, włączniki). 



17. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się  na  stoliku  szkolnym ucznia,  w plecaku  lub  we własnej  szafce.  Uczniowie  nie
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

18. Uczeń  nie  powinien  zabierać  ze  sobą  do  szkoły  zabawek  i innych  niepotrzebnych
przedmiotów. 

19. Dzieci nie mogą dzielić się z innymi przyniesionym do szkoły jedzeniem i piciem. 
20. Należy ograniczyć aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 
21. Zaleca się korzystanie  przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy
nimi. 

22. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów COVID – 19 (np. gorączka, kaszel,
duszności)  dziecko  jest  izolowane  w  odrębnym  pomieszczeniu.  Rodzic/opiekun
prawny zostaje powiadomiony o konieczności odebrania dziecka ze szkoły. Rodzice
mają obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły i poinformować dyrektora
szkoły o stanie zdrowia dziecka. 


