
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA  

ŚWIETLICY SZKOLNEJ   

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 

im. Jana Pawła II w Siedlcach 

 W TRYBIE NAUCZANIA HYBRYDOWEGO 
 

 

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

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

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez Rodziców/ 

Opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

W drodze do i ze szkoły Rodzice/Opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają 

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. Rodzice/Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 

szkoły. Rodzic/Opiekun zostawia dziecko przed wejściem do szkoły zachowując dystans 

od kolejnego opiekuna z dzieckiem minimum 1,5m. Z tej strefy dziecko odbierane jest 

przez pracownika szkoły i kierowane do szatni.  

4. W wyznaczonym czasie (7.30-8.00, 9.45-10.15) Rodzic/Opiekun przyprowadza dziecko   

i przy wejściu nr 2 do budynku przekazuje pracownikowi szkoły.  

5. Po wejściu do pomieszczeń świetlicowych dziecko zdejmuje maseczkę, wkłada ją do 

przyniesionego woreczka foliowego, następnie dezynfekuje lub myje ręce ciepłą wodą  

z mydłem.  

6. Dzieci odbierane są ze świetlicy w dogodnym dla Rodziców/Opiekunów czasie,  

w głównym wejściu do szkoły, z wyłączeniem przerw ( 11.20-11.35, 12.20-12.35, 13.20-

13.35, 14.20-14.25, 15.10-15.15, 16.00-16.05), w celu uniknięcia kontaktu z uczniami 

opuszczającymi szkołę po zajęciach.  

7. Rodzice/Opiekunowie odbierają uczniów ze świetlicy szkolnej poprzez kontakt  

z wychowawcą za pomocą wideofonu.  

8. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do godzin przestrzegania godzin pracy świetlicy 

szkolnej.  

9. Wychowawcy zobowiązani są do kontroli uczniów w zakresie systematycznego 

przestrzegania zasad higieny podczas pobytu w świetlicy.  



10. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela.  

11. W świetlicy prowadzone są zajęcia muzyczne, ruchowe, plastyczne, z zakresu żywego 

słowa, gry i zabawy sportowe, zabawy integracyjne oraz inne zgodnie z potrzebami. 

Należy ograniczyć zabawy i gry kontaktowe w celu zachowania dystansu pomiędzy 

uczniami.  

12. Co godzinę nauczyciel wietrzy salę, w której odbywają się zajęcia. W przypadku 

obecności dzieci poprzez uchylenie okien.  

13. W miarę możliwości pogodowych będą organizowane zajęcia na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły.  

14. Podczas spożywania drugiego śniadania dzieci siadają przy stolikach pojedynczo  

z zachowaniem bezpiecznej odległości. W przypadku dużej liczby dzieci posiłki odbywają 

się rotacyjnie.  

15. Po zajęciach powierzchnie użytkowe, sprzęt i rzeczy używane przez dzieci oraz 

pracowników świetlicy są dezynfekowane. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, 

których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować należy usunąć.  

16. Uczniowie podczas zajęć nie wymieniają się przyborami szkolnymi. Świetlicowe pomoce 

dydaktyczne będą dezynfekowane po zajęciach.  

17. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły zbędnych przedmiotów i zabawek, których 

nie można skutecznie uprać czy zdezynfekować.  

18. Jeżeli nauczyciel świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy infekcji prowadzi ucznia do 

wyznaczonego w szkole pomieszczenia oraz niezwłocznie powiadamia dyrektora lub 

wicedyrektora. Rodzice/Opiekunowie zostają powiadomieni telefonicznie o konieczności 

pilnego odebrania ucznia ze szkoły.  

19. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do podania aktualnego numeru telefonu.  

20. W przypadku  wprowadzenia  nauczania  hybrydowego, do świetlicy uczęszczają 

wyłącznie uczniowie uczestniczący  w danym dniu w zajęciach stacjonarnych w szkole. 

21. Podczas nauczania hybrydowego wychowawcy świetlicy zobowiązani są do 

systematycznego przesyłania materiałów poprzez wiadomości dziennika elektronicznego 

Librus.  

22. W trakcie zajęć świetlicowych prowadzonych stacjonarnie, podczas stałej opieki co 

najmniej dwóch nauczycieli, następuje podział na grupy, aby ograniczyć liczebność 

uczniów w poszczególnych pomieszczeniach świetlicy.  



23. Dopuszcza się możliwość korzystania z innych sal lekcyjnych na terenie szkoły,  

po upewnieniu się, że zostały zdezynfekowane. 

 

 

 W TRYBIE NAUCZANIA  ZDALNEGO 
 
1. Świetlica nie funkcjonuje w trybie stacjonarnym. Uczniowie nie uczęszczają do szkoły  

i nie korzystają z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej. 

2. Nauczycieli i uczniów obowiązuje praca zdalna. 

3. Wychowawcy świetlicy kontaktują się z dziećmi i rodzicami uczniów za pomocą 

dziennika elektronicznego Librus. 

4. Co najmniej raz w tygodniu Rodzice/Opiekunowie uczniów otrzymują materiały 

dydaktyczno- wychowawcze poprzez wiadomości dziennika elektronicznego Librus. 

5. Materiały do zdalnego nauczania nauczyciele przygotowują w oparciu o miesięczny plan 

zajęć świetlicowych i tygodniowe bloki tematyczne. 

6. Do pracy zdalnej wychowawca świetlicy wykorzystuje materiały  rekomendowane  przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

7. Wychowawcy świetlicy wysyłają propozycje aktywności, które uczniowie będą mogli 

wykonywać w domu podczas nauczania zdalnego. 

8. Przesłane zadania  są dla dzieci chętnych i do wykorzystania w czasie wolnym. 

9. Wychowawcy świetlicy mają obowiązek przesłać Dyrektorowi Szkoły tygodniowy raport 

z pracy zdalnej  za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus. 

 


