
 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA PRACY ŚWIETLICY W OKRESIE 

PANDEMII COVID-19 W ROKU SZKOLNY 2021- 2022 

 

W oparciu o: 

1. PROCEDURA organizacji zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 103 im. Bohaterów Warszawy 

1939-1945 

2. Wytyczne sanitarne GIS, MZ i MEN 

 

 

ZASADY ORGANIZACJI PRACY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów kl. I - IV, których rodzice zgłosili 

potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. W sytuacjach wyjątkowych uczniowie  

kl. V zostaną przyjęci do świetlicy za zgodą Dyrektora Szkoły.  

2. Świetlica w Małej SP pracuje w godzinach 7:30 -17:00, w Dużej SP z chwilą 

zakończenia zajęć lekcyjnych kl. 4, 5  do godz. 17.00. 

3. Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

 Zapisy do świetlicy dokonywane będą w dniach od 01.09 – 02.09 poprzez: 

drogę elektroniczną - Wniosek zgłoszeniowy znajduje się na stronie 

internetowej w zakładce świetlica. Skany/zdjęcia dokumentów (zapisane w 

formacie pdf) podpisane przez obojga rodziców należy przesłać na adres mail 

szkoły: kl. I – III – sp103@edu.um.warszawa.pl, kl. IV - V  

sekretariat.uczniowski@sp103.waw.pl  

 Wnioski dostępne będą również w formie papierowej. Wydrukowane wnioski 

znajdują się u wychowawców klas wyłącznie w dniu rozpoczęcia roku 

szkolnego tj. 01.09.  

 Rodzice uczniów klas V – VIII nieuczęszczających na religię zobowiązani są 

do złożenia i wypełnienia karty zapisu ucznia nieuczęszczającego na religię. 

Uczniowie nieuczęszczający na religię znajdują się pod opieką nauczyciela 

świetlicy. 

4. Uczniowie kl. I nie korzystają z tzw. Klubu Uczniowskiego w godzinach porannych. 

Przychodzą do szkoły o godz. 7: 45, udają się do szatni, myją ręce i przechodzą do 

swoich sal, gdzie opiekę nad nimi sprawują nauczyciele wg planu lekcji. 

5. Uczniowie kl. IV -VIII nie korzystają z tzw. Klubu Uczniowskiego w godzinach 

porannych. Przychodzą do szkoły o godz. 7: 45, udają się do szatni, myją ręce i 

przechodzą do swoich sal, gdzie opiekę nad nimi sprawują nauczyciele wg planu 

lekcji. 

6. Uczniowie kl. II oraz III w ramach tzw. Klubu Uczniowskiego przychodzą do szkoły 

wg wskazanego harmonogramu:  

 klasa II a – godz. 7: 30 (wejście „Główne”) a następnie przebywają w sali 33, IIp., 

 klasa II b – godz. 7:30 (wejście „Patio przy pokoju nauczycielskim”) a następnie 

przebywają w sali 4, parter, 
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 klasa II c – godz. 7: 30 (wejście „Główne”) a następnie przebywają w sali 33, IIp., 

 klasa III a – godz. 7: 30 (wejście „Patio przy bibliotece”) a następnie przebywają w 

sali 12, parter, 

 klasa III b – godz. 7: 30 (wejście „Patio przy bibliotece”) a następnie przebywają w 

sali 4, parter, 

 klasa III c – godz. 7: 30 (wejście „Patio przy bibliotece”) a następnie przebywają w 

sali 12, parter. 

Opiekę nad uczniami sprawują wyznaczeni nauczyciele świetlicy wg. harmonogramu. 

7. Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach dydaktycznych. Zarówno Małej SP jak i 

Dużej SP każda klasa przebywa w swojej sali lekcyjnej przez cały dzień pobytu w 

szkole. 

8. W godzinach popołudniowych tj. od godz.16: 30 – 17: 00 istnieje możliwość łączenie 

grup z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa:  

 uczniowie pod opieką dyżurującego nauczyciela znajdują się na boisku 

zachowując min. 1,5m odstępu (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych), 

 lub są w wyznaczonych salach świetlicowych  Mała SP -sale 33, 23, 12,Duża SP 

sala 6, 

 lub każda klasa ma swój kącik (wyznaczony przez nauczyciela) na korytarzu 

szkolnym. 

9. W Małej SP uczniowie nieuczęszczający na religię znajdują się w sali 23, I piętro, w 

sali 4, parter, w Dużej SP uczniowie nieuczęszczający na religię znajdują się w sali 6, 

parter, w sali 5parter, pozostają pod opieką wyznaczonego nauczyciela. 

10.   W celu ograniczenia aktywności sprzyjającej bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

klasami w roku szkolnym  2021/2022  zostają przeorganizowane koła świetlicowe.  

Koło świetlicowe prowadzone jest raz w tygodniu tylko w danej grupie, w której 

pracuje wychowawca.  

11.  Uroczystości i imprezy świetlicowe organizowane będą w obrębie danej grupy . 

12. Każda grupa świetlicowa pracuje zgodnie z opracowanym przez wychowawcę planem 

pracy. 

13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. 

14. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

15. Sale świetlicowe należy wietrzyć, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w 

razie potrzeby także w czasie zajęć. 

16. Opracowano grafik rotacyjnego przebywania uczniów na korytarzu w momencie 

wietrzenia klasy. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

17. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w salach świetlicowych w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

18. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej będą jak najczęściej wychodzić na 

świeże powietrze (z wyłączeniem dni ze smogiem, deszczem, mrozem poniżej -10˚ 

C). 

19. Rodzic powinien zapewnić dziecku odpowiednią ilość płynów, napojów. 

20. Opracowano grafik rotacyjnego przebywania uczniów na boisku w strefach 

ograniczających kontakt uczniów z różnych klas przy zachowaniu zmianowości grup  

i dystansu pomiędzy nimi. 

 



21. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo 

zdezynfekować. Przed każdym użyciem i bezpośrednio po zakończonej zabawie z 

wykorzystaniem sprzętu, zabawek i przedmiotów szkolnych dezynfekowane będą  

ręce. Uczniowie mogą bawić się w niewielkich grupach ustalonych przez 

wychowawcę świetlicy. Każdorazowa zmiana użytkowników wykorzystujących do 

zabawy/zajęć piłek, skakanek itd. poprzedzona jest dezynfekcją sprzętu. 

22.  Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stołów, krzeseł, 

włączników, powierzchni podłogowych. 

23. Sprzęt sportowy wykorzystywany podczas zajęć świetlicowych powinien być 

regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej 

możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem. 

24. Uczniowie świetlicy przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia 

zabawek, biżuterii i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki. 

25. Nauczyciele świetlicy regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach 

higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu 

częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób 

zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

26. Nauczyciele świetlicy wraz ze swoimi klasami zachowują dystans społeczny między 

sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

27. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 

uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

28. W Małej SP podczas odbioru dziecka z placówki rodzic lub upoważniona osoba 

zatrzymuje się w wyznaczonym miejscu przed wejściem głównym do placówki  

(dla wszystkich uczniów). Odbiór dziecka odbywa się poprzez wideodomofon 

zainstalowany w przedsionku szkoły.   

29. W Dużej SP podczas odbioru dziecka z placówki rodzic lub upoważniona osoba 

zatrzymuje się w wyznaczonym miejscu – w szatni. Wyznaczony pracownik szkoły 

informuje wychowawcę świetlicy poprzez krótkofalówkę, o fakcie wyjścia dziecka do 

domu.  

30. W sytuacji, gdy, dzieci przebywają podczas zajęć świetlicowych na boisku, patio czy 

placu zabaw, rodzic/opiekun odbiera je osobiście. 

31. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej 

oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 13 roku życia                        

( zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego). 

32. Uczeń odebrany z zajęć świetlicowych (np. zajęcia dodatkowe poza szkołą oraz 

zajęcia sportowe, odebrany przez rodziców/opiekunów) nie ma możliwości powrotu 

do grupy świetlicowej. 

33. Wszelkie załatwianie spraw rekomendujemy załatwiać drogą elektroniczną. Osobisty 

kontakt z nauczycielem świetlicy należy poprzedzić informacją telefoniczną do 

sekretariatu szkoły lub poprzez dziennik elektroniczny Librus.  

34. W sytuacjach nieuregulowanych w powyższym regulaminie zastosowane zostają 

wytyczne zawarte w Procedurach organizacji zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej  

nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945. 

 

 

 

 

 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Z treścią niniejszego regulaminu zapoznaje się pracowników i rodziców/prawnych 

opiekunów uczniów. 

2. Regulamin bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora. 

3. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania. 


