
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W CZASIE EPIDEMII COVID – 19 

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W PISZU 

 

1.  Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45 – 16.00. 

2. Świetlica służy wszystkim uczniom rodziców pracujących, a przede wszystkim osobom 

dojeżdżającym i przychodzącym na świetlicę w związku z nieobecnością nauczyciela 

przedmiotu.  

3. Uczniowie przyjmowani są na świetlicę na podstawie KARTY ZGŁOSZEŃ. 

4. Przed wejściem na  świetlicę ubrania wierzchnie uczniowie pozostawiają w szatni. 

5. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych. 

6. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów COVID – 19 (np. gorączka, kaszel, 

duszności) dziecko jest izolowane wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu i natychmiast 

powiadamia się rodziców / opiekunów prawnych. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie 

odebrać dziecko ze szkoły i poinformować dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka. 

7. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 

świetlicy), w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu 

dezynfekcji. 

8. W świetlicy obowiązuje kulturalne i uprzejme zachowanie. 

9. Podczas pobytu na świetlicy uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach 

plastyczno – technicznych, przygotowywania się do zajęć edukacyjnych, wykonywania 

ćwiczeń usprawniających umiejętność czytania i pisania, a przy sprzyjającej pogodzie zabaw 

na świeżym powietrzu. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem 

dzieci, zachowując reżim sanitarny. 

10. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po 

wejściu do sali, przed jedzeniem, po powrocie z toalety i powrotu ze świeżego powietrza. 

11. Uczniowie mają możliwość korzystania z gier, układanek i dostępnego  sprzętu 

świetlicowego  który po użyciu zostaje zdezynfekowany.  Za zniszczone w sposób celowy 

przez ucznia rzeczy świetlicowe odpowiada rodzic / opiekun prawny ucznia. 



12. Uczniowie mają obowiązek dbać o porządek i estetyczny wygląd świetlicy. 

13. Świetlicy nie należy opuszczać bez wiedzy i zgody nauczyciela. 

14. Torby i plecaki pozostawiamy w miejscu wyznaczonym przez wychowawcę świetlicy. 

15. W świetlicy obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. W razie 

sytuacji, która wymaga kontaktu z rodzicem, uczeń może skorzystać z telefonu tylko za zgodą 

nauczyciela lub wychowawcy  świetlicy. 

16. Za rzeczy wartościowe ( telefony, tablety, gry) przynoszone przez ucznia wychowawcy 

świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności. 

17. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci własnych zabawek. 

18. Wychowawcy świetlicy oceniają pozytywne i negatywne zachowanie ucznia. 

19. Po zakończeniu zajęć  świetlicowych uczniowie mają obowiązek  pozostawienia  ładu i 

porządku w świetlicy. 


