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Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2021 

 

Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej 

 

1. Dziecko, które w świetlicy szkolnej będzie oczekiwać na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych, 

wchodzi do szkoły główny wejściem. Uczniowie klas II-VIII wchodzą na teren szkolny 

samodzielnie. Uczniów klas pierwszych we wrześniu mogą przyprowadzać rodzice. 

 

2. Na początku roku szkolnego nastąpi podział na grupy wychowawcze. 

 

3. Na początku roku szkolnego nastąpi podział na stałe grupy wychowawcze. Uczniowie 

każdego dnia włączają się w zajęcia prowadzone dla tej grupy wychowawczej. Opiekę nad 

daną grupą każdego dnia może sprawować inny nauczyciel.   

 

4. Przed wejściem do świetlicy szkolnej uczniowie powinni zdezynfekować dłonie,  

a następnie odłożyć tornistry oraz odzież wierzchnią w wyznaczone miejsce. 

 

5. Dziecko zobowiązane jest do częstego mycia rąk (w szczególności po skorzystania  

z toalety, przed i po posiłku), do zachowywania wymaganego dystansu oraz 

respektowania wszelkich zaleceń i próśb nauczyciela zgodnych z obowiązującymi 

zasadami reżimu sanitarnego. 

 

6. Uczniowie powinni posiadać własne przybory szkolne (kredki, ołówki, długopisy, 

cienkopisy, pisaki, klej), które w czasie pobytu w świetlicy szkolnej mogą znajdować się na 

stoliku, przy którym siedzi uczeń. Dzieci nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi 

między sobą. 

 

7. Uczeń nie powinien przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów, w szczególności 

takich, których nie da się zdezynfekować (zabawki, maskotki). Ogranicza się także 

korzystanie z telefonów komórkowych. 

 

8. Dziecko może posiadać własny napój w butelce, kubku termicznym, termosie, a także 

drugie śniadanie. W świetlicy będzie możliwe spożycie posiłku w wyznaczonym miejscu 

po uprzednim umyciu lub dezynfekcji rąk. 

 

9. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub w innych salach dydaktycznych,  

a także na boisku szkolnym przy zachowaniu zmianowości grup oraz dystansu między 

dziećmi.  
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10. W świetlicy szkolnej znajdować się będą jedynie zabawki i pomoce dydaktyczne łatwe do 

zdezynfekowania. Sprzęt sportowy będzie dezynfekowany po każdym użyciu. 

 

11. Zgodnie z wytycznymi nauczyciele zobowiązani są do wietrzenia sali świetlicowej 

przynajmniej raz na godzinę – także w trakcie zajęć. Uczestnictwo dziecka na zajęcia 

świetlicowe równoznaczne jest z wyrażeniem na to zgody przez rodzica.  

 

12. Odbiór dzieci (wyjątek – pkt. 13) ze świetlicy szkolnej odbywa się poprzez kontakt 

telefoniczny z dyżurką szkolną, która informuje nauczyciela o przybyciu rodzica/prawnego 

opiekuna lub innej osoby upoważnionej do odbioru dziecka.  Dziecko samodzielnie 

opuszcza świetlicę szkolną. 

 

13. Rodzice uczniów klas pierwszych w pierwszych dwóch tygodniach września mogą 

osobiście odbierać dzieci ze świetlicy szkolnej.  

 

 

 

 
 

 


