
REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY 
ŚWIETLICY  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W 
ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ  

W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO 

I. ZASADY PRZEBYWANIA UCZNIA W ŚWIETLICY 

SZKOLNEJ  
1. W świetlicy szkolnej może przebywać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

2. W świetlicy nie mogą przebywać uczniowie, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli 

kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub 

podejrzaną o zakażenie. 

3. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia 

sali co najmniej raz na godzinę.  

4. Uczęszczające do świetlicy dzieci mają możliwość korzystania ze środków do 

dezynfekcji rąk. 

5. Uczeń zobowiązany jest nosić maseczkę/osłonę zakrywającą usta i nos podczas 

zajęć w sali oraz poza nią. 

6. Dzieci nie mogą przynosić do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, 

samochodów, maskotek itp.). 

7. W świetlicy szkolnej dostępne są jedynie takie zabawki i sprzęty, które można 

łatwo zdezynfekować 

8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk - przed przyjściem do 

świetlicy, przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona 

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

9. Rodzic powinien zapoznać się ze wszystkimi wytycznymi Głównego Inspektora  

Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej oraz procedurami i zasadami obowiązującymi w placówce.  

10. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do pozostawania w stałym kontakcie z 

nauczycielem i szkołą; podaje numer telefonu, który jest zobowiązany odbierać w 

każdym przypadku próby kontaktu. W przypadku braku kontaktu z 

rodzicem/opiekunem należy poinformować dyrektora, który w razie potrzeby 

powiadamia odpowiednie służby, w tym policję i powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną. W przypadku braku kontaktu z dyrektorem o sytuacji 

odpowiednie służby może poinformować nauczyciel.  

11. Uczniowie i rodzice są zobowiązani przestrzegać wszystkich poniższych zasad w 

okresie obowiązywania reżimu sanitarnego.  



II. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA 

UCZNIÓW:  
 

1. Przyprowadzanie uczniów do szkoły i odbieranie ich ze szkoły powinno się 

odbywać wyłącznie przez osoby zdrowe.  

2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.  

3. Do świetlicy uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od ulicy Kościuszki, gdzie są 

odbierani przez pracownika szkoły przy drzwiach. W przypadku korzystania z wejścia 

głównego do szkoły, rodzic zobowiązany jest wpisać się na kartę ewidencji i 

przyprowadzić dziecko do świetlicy.  

4. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z uczniami do szkoły z zachowaniem zasad: 

jeden rodzic z uczniem, w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z uczniem, przy czym 

należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Należy zachowywać niezbędny 

dystans społeczny minimum 2 m również pomiędzy rodzicami/opiekunami a 

nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.  

5. Wejście do szkoły uczniów i przebywanie ich w budynku będzie możliwe z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (uczeń posiada osłonę/maseczkę na usta 

i nos, przy wejściu uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, a w przypadku 

przeciwskazań zdrowotnych do stosowania takich środków uczeń natychmiast myje 

ręce).  

6. Przed lekcjami przy wejściu do świetlicy dokonany jest pomiar temperatury ciała 

ucznia. Jeśli temperatura przekroczy 38 stopni, natychmiast zawiadamiany zostaje o 

tym fakcie rodzic, który jest zobowiązany do niezwłocznego zabrania ucznia ze 

szkoły.  

 

III. HIGIENA I WARUNKI SANITARNE:  
1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zobowiązani są do korzystania ze środków 

higieny osobistej (rękawiczki, maseczki ochronne), regularnego mycia rąk wodą z 

mydłem, stosowania zasad higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania 

należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak 

najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce). W przypadku 

zajęć opiekuńczo-wychowawczych dopuszcza się zdjęcie maseczki/osłony przez 

nauczyciela.  

2. Pracownicy obsługi wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym 

reżimie sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości 

ciągów komunikacyjnych oraz toalet i ich wyposażenia. Dezynfekcja toalet może 

się odbyć tylko podczas nieobecności uczniów i nauczycieli/opiekunów w 

łazience, w celu uniknięcia kontaktu personelu z uczniami i 

nauczycielem/opiekunem.  

3. Pracownicy obsługi dezynfekują toalety, umywalki i wszelkie przedmioty w 

toalecie minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk. Dezynfekują 



powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła uchwyty, poręcze 

krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów.  

4. Po zakończeniu zajęć pracownicy obsługi wietrzą sale zajęć, dezynfekują wszelkie 

wyposażenie, blaty stołów, regały, krzesła, drzwi wraz z klamkami, podłogi 

ciągów komunikacyjnych oraz powierzchnie płaskie tych ciągów.  

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji; ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie 

oparów środków służących do dezynfekcji.  

6. Pracownicy obsługi zobowiązani są dbać, aby przy wejściach do placówki oraz w 

wybranych pomieszczeniach wspólnego użytku znajdował się płyn do dezynfekcji 

rąk wraz z instrukcją jego użycia i informacją o obowiązku jego używania, a także 

lista w celu prowadzenia ewidencji wejść/wyjść osób trzecich.  

7. Pracownicy obsługi zobowiązani są dbać, aby w toaletach zapewnione były środki 

czystości (mydło, ręczniki papierowe).  

8. Pracownicy obsługi każdego dnia systematycznie wypełniają karty monitoringu.  

9. W każdym pomieszczeniu sanitarno-higienicznym są wywieszone plakaty z 

zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji 

rąk – instrukcje.  

10. Termometry bezdotykowe, po użyciu w danej grupie, podlegają dezynfekcji 

11. Uczniowie dezynfekują dłonie po wejściu do świetlicy. Kilkakrotnie w trakcie 

pobytu myją dokładnie ręce wodą i mydłem, w szczególności przed posiłkami, po 

wyjściu z toalety, po przyjściu z boiska i ze stołówki szkolnej.  

12. Uczeń zobowiązany jest do higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania 

należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak 

najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce).  

13. W świetlicy i poza nią uczeń zobowiązany jest nosić maseczkę/osłonę zakrywającą 

usta i nos. 

IV. ORGANIZACJA  ZAJĘĆ  ŚWIETLICOWYCH: 
1. Z pomieszczenia świetlicy usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć lub zdezynfekować. 

2. Odległość między stolikami do pracy i zabawy wynosi minimum 1,5 m.  

3. Każdemu uczniowi zostaje przydzielony jeden stolik i jest to jego stałe miejsce                     

do pracy oraz zabawy danego dnia.  

4. Podczas pobytu w świetlicy uczeń korzysta z gier, sprzętu, zabawek, które można 

zdezynfekować.  

5. Podczas pobytu w świetlicy uczeń ma możliwość odrabiania lekcji.  

6. Uczeń korzysta z własnych przyborów i materiałów do nauki np.: podręczniki, 

materiały ćwiczeniowe, zeszyty, długopis, kredki, pisaki, ołówek, gumka, 

temperówka, nożyczki, linijka, klej, kolorowanki, blok rysunkowy, książka do 

czytania.  

7. Przyniesione przybory oraz inne materiały uczeń trzyma uporządkowane na swoim 

stoliku.  



8. Uczeń nie będzie miał możliwości pożyczania od innych uczniów brakujących 

przyborów lub innych materiałów.  

9. Wprowadzony zostaje zakaz wnoszenia do świetlicy zabawek oraz innych 

przedmiotów, które nie są niezbędne.  

10. Pomieszczenie świetlicy będzie wietrzone co najmniej raz na 60 minut.  

11. Zabawy w świetlicy i na boisku szkolnym będą organizowane w taki sposób, by 

zachować dystans między uczniami i uniemożliwić wspólne korzystanie w tym 

samym czasie z tej samej gry, sprzętu.   

12. Wszystkie zabawy w świetlicy i na boisku szkolnym odbywają się z 

wykorzystaniem gier i sprzętu, który można umyć lub zdezynfekować.  

13. Przed wymianą gier, sprzętu między dziećmi należy je umyć lub zdezynfekować.  

14. W jednym sektorze boiska szkolnego w tym samym czasie może przebywać tylko 

jedna grupa uczniów.  

 

 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie 1 IX 2021 r. 


