
 

 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY W OKRESIE 

PANDEMII COVID-19  

w Szkole Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku 

 

1. Do pomieszczeń świetlicy szkolnej mogą wejść wyłącznie uczniowie  oraz 

pracownicy szkoły. 

2. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego, nauczyciele powinni stosować 

jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekcyjny. 

3. Do świetlicy mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących 

chorobę zakaźną (temperatura powyżej 380C, katar, kaszel, biegunka, duszności, 

wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).   

4. Rodzic zobowiązany jest do przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem  

i przygotowania go w zakresie obowiązującego reżimu sanitarnego.  

5. Zabronione jest przyprowadzanie dziecka, jeśli w jego najbliższym środowisku 

przebywa osoba na izolacji domowej.  

6. Zabawki i przedmioty, których nie da się wyprać lub zdezynfekować zostają usunięte 

z pomieszczeń świetlicy. 

7. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia rzeczy osobistych i zabawek  

z domu do świetlicy.  

8. Sale, w których przebywają dzieci są wietrzone co najmniej raz na godzinę. 

9. Dzieci myją ręce wodą i mydłem lub dezynfekują (przed posiłkami, po przyjściu  

z placu szkolnego, po skorzystaniu z toalety oraz w koniecznych sytuacjach). 

10. Instrukcje dezynfekcji i prawidłowego mycia rąk znajdują się w łazienkach dla dzieci 

oraz na drzwiach w świetlicy. 

11. Dzieci spożywają posiłki w sali, wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejscu. 

12. Na koniec dnia, po opuszczeniu przez dzieci świetlicy, wszystkie pomieszczenia, 

sprzęty i zabawki w salach są dokładnie sprzątane, myte i dezynfekowane. 

13. Po dezynfekcji pomieszczenia świetlicy są ozonowane i wietrzone. 

14. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach: 6.45 – 17.00. 

15. Zajęcia świetlicowe odbywają się  w miarę możliwości w grupach uczniów  

z danej klasy, w dwóch salach. 

16. Przyprowadzanie dzieci do świetlicy i odbieranie ze świetlicy odbywa się według 

obowiązującej od 01.09.2020 r. procedury przebywania osób na terenie szkoły: 

a) Rodzic / prawny opiekun żegna się z dzieckiem w strefie rodzica.  Uczeń samodzielnie 

udaje się do świetlicy.  

b)W okresie do 30 września rodzice / prawni opiekunowie uczniów klas pierwszych mogą 

przebywać w budynku szkolnym w celu doprowadzenia dziecka bezpośrednio do świetlicy.  

Po tym okresie obowiązuje podpunkt a.  

c) Rodzic / prawny opiekun lub osoba przez niego upoważniona odbiera dziecko osobiście ze 

świetlicy po uprzednim zgłoszeniu tego faktu dyżurującemu pracownikowi Szkoły.  



 

 

d) Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy oczekuje na nie na korytarzu  

w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy. Nie wchodzi do pomieszczeń świetlicy.  

 


