
Regulamin opieki świetlicowej w Szkole Podstawowej nr 32 

w okresie pandemii COVID-19 od 01.09.2020 r. 

 

1. W pierwszej kolejności z opieki świetlicowej mogą skorzystać te dzieci, których rodzice 

nie mają możliwości  pogodzenia pracy z opieką w domu.  

2. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych.  

3. Przyjmowanie dzieci do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu o złożenie przez 

rodziców/opiekunów karty zgłoszenia-zapisu, którą można pobrać ze strony internetowej 

szkoły. 

4. Świetlica czynna jest codziennie w godzinach od 7:00 – 17:00.  

5. Opiekunowie odbierający dzieci  ze szkoły kontaktują się poprzez domofon 

z nauczycielem świetlicy. Nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę odbierającego. 

6. Wszystkie osoby wchodzące do świetlicy są zobowiązane do zdezynfekowania rąk, 

korzystając z przeznaczonych do tego celu urządzeń.  

7. W świetlicy dziecko może przebywać bez maseczki.  

8. Jeśli w trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zauważy niepokojące objawy 

chorobowe u dziecka niezwłocznie powiadomi rodzica/opiekuna prawnego 

o konieczności pilnego odebrania dziecka. W razie braku kontaktu lub nie odebrania 

chorego dziecka w wyznaczonym czasie szkoła będzie zmuszona powiadomić Sanepid.  

9. Dzieci po przyjściu do świetlicy mają obowiązek zapisać się na liście obecności 

u wychowawcy świetlicy i wypisać  tuż  przed jej opuszczeniem. 

10. Uczniowie w świetlicy korzystają z własnych przyborów i przedmiotów. 

11. Dzieci w sali mogą korzystać tylko z zabawek, pomocy dydaktycznych i przedmiotów, 

które można zdezynfekować.  

12. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły m. in. w ogrodzie, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między 

nimi. 

13. Uczniowie nie powinni wymieniać się między sobą rzeczami osobistymi, napojami, 

żywnością, przyborami szkolnymi itp.  



14. Podczas pobytu w świetlicy należy zachowywać się kulturalnie, dbać o porządek i wystrój 

świetlicy. 

15. Do innych uczestników zajęć należy odnosić się w sposób koleżeński i życzliwy, w razie 

potrzeby służyć im pomocą. 

16. Należy prawidłowo i zgodnie z ich przeznaczeniem korzystać z urządzeń i sprzętu 

świetlicowego, chronić je przed zniszczeniem. Nie używamy telefonów komórkowych 

(w wyjątkowych wypadkach tylko za zgodą nauczyciela). 

17. Za rzeczy wartościowe pozostawione w świetlicy wychowawcy nie ponoszą 

odpowiedzialności. 

18. Rodzice/opiekunowie zapisując dziecko do świetlicy powinni zapoznać się z aktualnie 

obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa pracy Szkoły Podstawowej Nr 32 

w Krakowie, które znajdują się na stronie internetowej szkoły. 

 

        Zespół nauczycieli świetlicy 


