
REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ  

OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZYCH  

W ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W INOWROCŁAWIU  

W CZASIE PANDEMII 

 

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej.  

2. W szkole obowiązują wcześniej wprowadzone procedury dotyczące ochrony 

pracowników i uczniów w czasie stanu pandemii COVID-19. 

3. Rodzice, opiekunowie przyprowadzają do świetlicy dziecko zdrowe, bez gorączki  

i objawów chorobowych o zadeklarowanej godzinie.  

4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły (hol przy 

wejściu głównym do szkoły od ulicy Łokietka) z zachowaniem środków ostrożności 

(osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

5. Rodzice nie wchodzą na teren holu na parterze ani do świetlicy szkolnej. Przez domofon 

informują o swoim przybyciu.  

6. Rodzic nie przyprowadza dziecka jeśli ktoś w rodzinie jest chory na COVID, przebywa 

na kwarantannie lub izolacji. 

7. Środki do dezynfekcji rąk są dostępne w świetlicy.  

8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych dokonywany będzie 

pomiar temperatury. 

9. Rodzice odbierają dziecko jak najszybciej po uzyskanej informacji o jego ewentualnym 

złym samopoczuciu. 

10. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych 

salach dydaktycznych. 

11. Dzieci przynoszą do świetlicy tylko rzeczy niezbędne do pracy na lekcjach w danym 

dniu - nie przynoszą zabawek, pluszaków itd. 

12. Uczniowie nie wymieniają się przyborami do pisania i innymi przedmiotami. 



13. Uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do bezwzględnego wykonywania 

poleceń wychowawców świetlicy – zajmują wskazane przez nich miejsce, myją ręce, 

wychodzą na świeże powietrze.  

14. Dziecko przychodzące do świetlicy pozostawia odzież wierzchnią i plecaki 

w wyznaczonym miejscu.  

15. Świetlicę będzie wietrzona, w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji. 

16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy 

nimi. 

17. Odbierając dziecko o zadeklarowanej godzinie rodzic informuje przez domofon 

o swoim przybyciu i oczekuje na dziecko w określonym w punkcie 4. obszarze. Dziecko 

ubiera się samo w świetlicy. 

18. Świetlica rozpoczyna pracę o 6:30, kończy 16:30. Dzieci nie mogą być przyprowadzane 

wcześniej. Dzieci muszą być odebrane do godz. 16:30.  

 

 


