
REGULAMIN  

ORGANIZACJI ZAJĘĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

ZSM nr1 w Rzeszowie 

 

 

Wg wytycznych MZ, GIS i MEN - obowiązujące od 1września 2020r.  

 

Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych, które mogą 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych oraz w przypadku gdy domownicy nie przebywają 

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ze względu na COVID-19. 

Przed przyprowadzeniem dziecka do świetlicy rodzice /prawni zobowiązani są zmierzyć 

dziecku temperaturę. 

 

Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci  do/z świetlicy  

 

 Rodzice /prawni opiekunowie przyprowadzają uczniów klasy I- III do głównych drzwi 

wejściowych (zgodnie z podziałem godzin), pozostawiając ich pod opieką pracownika 

placówki, który je odbiera. 

 Pracownik szkoły  dba o to, by dziecko po wejściu do budynku zdezynfekowało ręce, a 

następnie udało się do  szatni, a po przebraniu się do sali świetlicy. 

 W przypadku wystąpienia gorączki dziecko nie będzie mogło pozostać w świetlicy. 

Rodzic /prawny opiekun  bezwzględnie zobowiązany jest zabrać dziecko   i sprawdzić 

stan jego zdrowia poprzez kontakt z lekarzem. 

  Rodzice /prawni opiekunowie odbierają dzieci przed wejściem do świetlicy (strefa 

rodzica) przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w ustalonym czasie(zgodnie z deklaracją), 

wchodząc pojedynczo, zobowiązani są posiadać  indywidualną ochronę nosa i ust oraz 

dokonać dezynfekcji rąk. 

 Nauczyciel świetlicy wydaje dziecko.  

 Rodziców /prawnych opiekunów obowiązuje zasada zachowania dystansu i pojedynczego 

odbioru swoich dzieci. 

 

 

 

Organizacja zajęć w świetlicy obejmuje następujące zalecenia: 

 Obowiązują nas ogólne zasady higieny: 

-  dezynfekcja rąk - dzieci po każdym wejściu do świetlicy są zobowiązane bezzwłocznie 

zdezynfekować ręce pod nadzorem opiekuna/wychowawcy; 



-  częste mycie rąk - szczególnie przed i po jedzeniu, po skorzystaniu z toalety, chusteczki 

higienicznej podczas kichania, styczności dłoni z powierzchnią podłogi lub innych 

przedmiotów, które mogły zostać zanieczyszczone, oraz po każdorazowym powrocie z 

lekcji instrumentu; 

- unikanie dotykania oczu, nosa oraz zasłanianie ust podczas kichania i kaszlu. 

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, oraz w innych salach 

dydaktycznych wskazanych przez dyrektora szkoły (sala nr 15 i 25). 

 Podczas pobytu w świetlicy dzieci odrabiają zadania, czytają książki, wykonują 

samodzielnie prace plastyczne, uczestniczą w zajęciach i zabawach prowadzonych przez 

nauczyciela świetlicy z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

 Dzieci korzystają z podręczników i przyborów szkolnych przyniesionych przez 

siebie,(kredki, flamastry, farby, papier kolorowy, klej, nożyczki), które powinny być 

zapakowane w osobiste teczki; czyste kartki, bibuła, kolorowy papier, będą dostępne w 

zasobach szkolnych. 

 Dzieciom nie wolno wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

 Dzieci mogą mieć do czytania własne książki ale tylko dla indywidualnego użytku. 

 Podczas przebywania w sali obowiązuje tak dzieci jak i opiekunów/wychowawców 

stosowny dystans odległości. 

 Świetlica będzie poddawana częstemu wietrzeniu: 

-codziennie rano, przed przyjściem wychowanków, 

-nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, 

-za każdym razem po przeprowadzeniu dezynfekcji sali. 

  W salach w których będą prowadzone zajęcia, zostaną usunięte przedmioty i sprzęty 

zbędne, których dezynfekcja jest utrudniona. 

 Dezynfekcji podlegać będą wszystkie meble w pomieszczeniu, klamki, stoliki, krzesełka, 

podłogi, oraz pomoce używane przez dzieci. 

 Przebywanie uczniów na świeżym powietrzu na terenie szkoły będzie możliwe tylko pod 

opieką nauczyciela. 

 

* 

 

Warunkiem przyjęcia ucznia do świetlicy jest wypełnienie karty uczestnika świetlicy 

przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka i zakwalifikowanie go na tej na podstawie 

przez Dyrektora Szkoły. 

 

 

 


