
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki  

w Bielsku - Białej 

W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

 

 
§ 1. 

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 

1. Do świetlicy szkolnej uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. 

2. Każda osoba wchodząca do świetlicy zobowiązana jest do dezynfekcji rąk. 

3. Wychowawcy świetlicy oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania dystansu w przestrzeni publicznej. 

4. Obowiązują ogólne zasady higieny, częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

5. Uczniowie mogą korzystać ze sprzętu sportowego, który na bieżąco jest dezynfekowany. 

6. Uczniowie korzystają wyłącznie ze swoich przyborów szkolnych, nie wymieniają się nimi                     

z innymi uczniami. Każdy uczeń ma w świetlicy swoją opisaną teczkę, w której znajdują się 

przybory do prac plastycznych. 

7. Uczniowie mogą korzystać z gier planszowych, które znajdują się w świetlicy, po uprzedniej 

dezynfekcji rąk. Gry, z których korzystali uczniowie, są poddawane dwudniowej 

kwarantannie. 

8. Każdy uczeń zobowiązany jest posprzątać swoje miejsce pracy przed jego opuszczeniem. 

9. Salę przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz na 

godzinę. 

10. Nauczyciel podczas zajęć świetlicowych wyjaśnia i regularnie przypomina dzieciom: 

            a) zasady obowiązujące w szkole oraz w świetlicy w okresie pandemii i dlaczego zostały  

                wprowadzone, 

            b) zasady właściwego mycia rąk (zwraca uwagę na to, aby dzieci często myły ręce). 

11. Podczas obiadu oraz zajęć w świetlicy przy danym stoliku siedzą uczniowie uczęszczający do 

tej samej klasy. 

12. Podczas obiadu każdy uczeń ma przydzielone stałe miejsce przy stole. 

13. Zajęcia świetlicowe organizowane są w grupach uczniów z tej samej klasy - wyjątek stanowi 

grupa poranna i popołudniowa oraz grupa uczniów klas starszych.  

14. W miarę możliwości do grupy przypisany jest stały wychowawca. 

15. W trakcie pobytu na boisku szkolnym każda grupa zajmuje odrębną przestrzeń boiska. 

 

 

§ 2. 

ZASADY ODBIERANIA DZIECI ORAZ KONTAKTU Z RODZICAMI 
 

1. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dziecko na świetlicę zatrzymują się w strefie 

portierni i przekazują dziecko pracownikowi obsługi.  

2. Pod opieką pracownika obsługi dziecko idzie do szatni, przebiera się i przechodzi do świetlicy. 

3. Rodzice/opiekunowie przychodzący po dziecko czekają w przedsionku lub przed drzwiami 

wejściowymi do szkoły, aż dziecko zostanie przyprowadzone przez pracownika obsługi. 

4. Rodzice/Opiekunowie nie mogą wchodzić do świetlicy.  

5. Kontakt z Rodzicami odbywa się za pomocą mobiDziennika, w formie telefonicznej                                 

lub za pośrednictwem pracowników obsługi. 


