
Regulamin  opieki świetlicowej w SSP nr 1   we Wrześni                                

w okresie pandemii COVID 19  

1. Z opieki świetlicowej w pierwszej kolejności mogą skorzystać dzieci  pracowników 
systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw 
produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19 oraz dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia 
pracy z opieką w domu. 
 
2. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 
w izolacji w warunkach domowych. 
 
3. Naboru dzieci do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu o złożone przez 
rodziców ( prawnych opiekunów ) karty zgłoszenia na podstawie regulaminu świetlicy. 
Karty zgłoszenia można pobrać u wychowawcy, bądź ze strony internetowej szkoły, 
zakładka świetlica.  
 
4. Zajęcia dla dzieci prowadzone są w godzinach 6.30-17.00.  
 
5. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk, którego należy 
użyć przed wejściem do budynku. 
 
6. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez osobę bez objawów 
chorobowych. 
 
7. Rodzice/opiekunowie prawni mogą wchodzić z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni 
wspólnej w szkole z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od 
kolejnego rodzica z dzieckiem – 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać 
wszelkich środków ostrożności. 
 
8. Zabrania się przynoszenia do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów oraz zabawek. 
 
9. W świetlicy dzieci pozostają bez maseczek. 
 
10. Zajęcia odbywać się będą w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy 
oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. 
 
11. Podczas pobytu  w świetlicy dzieci  będą regularnie myć ręce  wodą z mydłem.  
 
12. Pomieszczenia świetlicy wietrzone będą nie rzadziej niż co godzinę.  
 
13. Jeśli w trakcie trwania zajęć nauczyciel zauważy niepokojące objawy chorobowe 
u dziecka, niezwłocznie powiadomi rodzica/opiekuna prawnego o konieczności 
pilnego odebrania dziecka i postępować będzie zgodnie z procedurami 
obowiązującymi w szkole. 
 
14. Dzieci po przyjściu do świetlicy mają obowiązek zapisać się na liście obecności     
u wychowawcy świetlicy oraz zgłosić  wyjście w razie opuszczenia zajęć. 



15. Świetlica prowadzi dzienne karty obecności ucznia oraz wykaz wychowawców 
odpowiedzialnych za daną grupę uczniów na dany dzień i godzinę. 

16. Świetlicy nie należy opuszczać bez pozwolenia wychowawców; dzieci aktywnie 
uczestniczą w zajęciach. 

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

18. Podczas zajęć do innych uczestników odnosimy się w sposób koleżeński i 
życzliwy,  w razie potrzeby służymy pomocą. 

19. Uczniowie korzystający ze świetlicy dbają o urządzeni i sprzęt znajdujący się w 
niej. Nie używają telefonów komórkowych. 

20. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe 
pozostawione w świetlicy.  

21. Rodzice / opiekunowie zapisując dziecko do świetlicy  mają obowiązek  zapoznać 
się z procedurami obowiązującymi w świetlicy szkolnej  SSP nr 1 we Wrześni, które 
znajdują się na stronie internetowej szkoły, a także w świetlicy szkolnej. 
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