
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. Podstawą zapisu dziecka do świetlicy jest pisemna deklaracja rodziców / opiekunów 

prawnych tzw. „Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”. 

3. Pierwszeństwo zapisu do świetlicy mają dzieci rodziców pracujących ( potwierdzone 

zaświadczeniem o zatrudnieniu obojga rodziców) oraz uczniowie dojeżdżający 

autobusem szkolnym. 

4. Świetlica zapewnia opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii, zajęć wychowania 

fizycznego, WDŻ, przychodzącym na świetlicę w związku z nieobecnością nauczyciela 

przedmiotu. 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ PODCZAS NAUKI STACJONARNEJ 

W CZASIE EPIDEMII 

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

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przybywają na kwarantannie lub izolacji 

w warunkach domowych. 

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

duszności) dziecko jest izolowane w 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. 

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

świetlicy), w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu 

dezynfekcji). 

4. Podczas pobytu w 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, przestrzegając zasad reżimu sanitarnego. 

5.Uczniowie podczas przebywania w świetlicy zajmują  miejsca wyłącznie w obrębie swojej 

klasy, te same na cały okres pobytu w świetlicy, zachowując dystans od innych uczniów. 

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

wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej  toalecie i po powrocie z boiska szkolnego. 



7. Uczniowie mają możliwość korzystania z gier, układanek i wszelkiego sprzętu 

świetlicowego które po użyciu zostaje zdezynfekowane.  Za zniszczone, w sposób celowy 

przez ucznia, rzeczy świetlicowe odpowiada rodzic / opiekun ucznia. 

8. Uczniowie nie przynoszą ze sobą przedmiotów, których nie można zdezynfekować, np. 

maskotek i innych, własnych zabawek. 

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

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

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

12. Dziecko wychodzące ze świetlicy do domu, zgłasza swoje wyjście wychowawcy świetlicy. 

13. Uczniowie samodzielnie wracający do domu, muszą posiadać pisemną zgodę od rodziców 

/ prawnych opiekunów. 

14. Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice lub osoby upoważnione pisemnie 

przez rodziców. 

15. Rodzice / opiekunowie odbierający dziecko ze świetlicy zgłaszają się do dyżurującego 

pracownika szkoły, który kontaktuje się z wychowawcą świetlicy. Dzieci odbierane są przez 

opiekunów przy wejściu do szkoły. 

16.Rodzice / opiekunowie prawni po odebraniu ucznia przejmują nad nim odpowiedzialność, 

nawet, jeśli przebywa na terenie szkoły. 

17.Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze 

świetlicy, do godziny 16.00. 

18. Uczeń nie może opuścić świetlicę na podstawie telefonu od rodzica / opiekuna 

prawnego. 

19. Świetlica nie odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, którzy nie zgłosili swojej obecności. 

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

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

wychowawcy  świetlicy. 

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

świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności. 

22. Uczniowie mają obowiązek szanować rzeczy własne i kolegów, dbać o sprzęt i 

wyposażenie świetlicy, odnosić się do każdego z szacunkiem, respektować normy współżycia 

w grupie. 

23. Wychowawcy świetlicy oceniają pozytywne i negatywne zachowanie ucznia. 



 

ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ PODCZAS NAUKI ZDALNEJ 

1. Świetlica szkolna wspiera szkołę w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez 

propozycje spędzania czasu wolnego uczniów w domu - traktowane jako możliwość  

wyboru, a nie jako lista zadań konieczna do realizacji. 

2. Wychowawcy świetlicy angażują dzieci m.in. do różnego rodzaju zabaw tematycznych 

w warunkach domowych, wykonywania prac plastycznych, wirtualnych spacerów do 

ciekawych miejsc po kraju, motywują do zabaw ruchowych. 

3. Wspierając szkołę w zdalnym nauczaniu, wychowawcy świetlicy prowadzą działania 

opiekuńczo – wychowawcze (jeśli zachodzi taka potrzeba) wobec uczniów 

realizujących lekcje online w szkole. 

4. Świetlica szkolna organizuje świetlicowe konkursy online, dotyczące różnorodnej 

tematyki. 


