
 

Regulamin Świetlicy dla klas 1-3 

Szkoły podstawowej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku  

na czas pandemii COVID - 19 

 

1. W okresie pandemii COVID – 19 ze świetlicy mogą korzystać wyłącznie dzieci, 

których oboje rodziców/opiekunów prawnych pracują zawodowo, a w pierwszej 

kolejności  dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, 

pracowników handlu i przedsiębiorstw, realizujących zadania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. 

2. Świetlica działa w godzinach od 6.30 do 7.30 oraz od 11.30 do 16.30.  

3. W czasie pandemii rodzice/opiekunowie prawni zapisują dziecko do świetlicy 

szkolnej poprzez wypełnienie karty zgłoszenia (zał. nr 1 do Regulaminu Świetlicy). 

4. Każda zmiana decyzji rodziców/opiekunów prawnych w kwestii czasu pobytu dziecka 

w świetlicy i/lub zmiany osób odbierających dziecko wymaga formy pisemnej (z datą 

i podpisem). Wychowawca nie bierze pod uwagę ustnych informacji przekazanych 

przez dziecko. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uaktualniania danych zawartych w 

karcie. 

6. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. W świetlicy realizowane są 

zadania według rocznego planu pracy. 

7. Na czas pandemii zawieszone zostają koła zainteresowań.  

8. Uczeń może skorzystać z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadania domowego 

przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego (dystans społeczny, maseczka).  

9. Świetlica pracuje według podziału na grupy wychowawcze, oddzielnie dla każdego 

poziomu (klas pierwszych, klas drugich oraz klas trzecich).  

10. Pomieszczenia świetlicy wietrzone są nie rzadziej niż co 45 minut.  

11. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście wychowawcy świetlicy. 

12. Do odbioru dziecka upoważnieni są tylko rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby 

przez nich upoważnione. 

13. Osoby poniżej 10 roku życia nie mogą odbierać dziecka ze świetlicy. 



14. W przypadku odbioru ucznia przez osobę niepełnoletnią rodzice/opiekunowie prawni 

zobowiązani są do wypełnienia stosownego upoważnienia (zał. nr 2 do Regulaminu 

Świetlicy). 

15. Rodzice/opiekunowie prawni po zgłoszeniu odbioru oczekują na dziecko w strefie 

rodzica (przedsionku przy drzwiach wejściowych do szkoły) lub w ogrodzie przy 

budynku szkoły.  

16. W strefie rodzica nie może przebywać więcej niż dwoje rodziców/opiekunów 

prawnych/osób upoważnionych do odbioru dziecka z zachowaniem zasad reżimu 

sanitarnego.  

17. Rodzice/opiekunowie prawni/osóby upoważnione do odbioru dziecka nie korzystają z 

domofonu – przekazują imię i klasę odbieranego dziecka pracownikowi obsługi lub 

wychowawcy świetlicy pełniącemu dyżur w strefie rodzica. 

18. W razie konieczności Rodzice/opiekunowie prawni mogą kontaktować się z 

wychowawcą za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus. 

19. Odebranie dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej jest równoznaczne z tym, że dziecko 

nie wraca na teren szkoły. 

20. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny 16:30 wychowawca świetlicy 

uruchamia odpowiednią procedurę (telefon do rodzica, dyrektora szkoły, 

powiadomienie policji). 

21. Dziecko nie zostanie wydane osobie niewskazanej w karcie zgłoszenia, a także 

sprawiającej wrażenie / będącej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.  

22. Zgodę na samodzielny powrót dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej 

rodzice/opiekunowie prawni przedstawiają na piśmie (zał. nr 3).  

23. Uczniowie, którzy mogą samodzielnie opuszczać szkołę/świetlicę szkolną, muszą 

zgłaszać u wychowawcy świetlicy swoje wyjście. 

24. Uczniowie zobowiązani są zgłaszać wychowawcom świetlicy wszelkie objawy złego 

samopoczucia. Jeżeli wychowawca/pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy 

mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, 

kaszel, uczeń musi zostać niezwłocznie odizolowany od innych osób. Nie może 

uczestniczyć w zajęciach świetlicowych. Szkoła niezwłocznie powiadamia 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany 

własny środek transport). 

25. Uczeń przebywający w świetlicy zobowiązany jest: 

a)  stosować się do poleceń wychowawców świetlicy, 



b) pomagać innym, 

c) szanować inne osoby przebywające w świetlicy, 

d) przestrzegać określonych zasad dotyczących bezpieczeństwa pobytu w 

świetlicy (nie biegać, nie popychać, nie krzyczeć, itd.), 

e) spożywać posiłki w wyznaczonym do tego czasie i miejscu (przy stoliku), 

f) szanować wyposażenie świetlicy, 

g) każdorazowo zgłaszać swoje wyjście (do toalety, biblioteki, itd.) 

wychowawcom świetlicy, 

h) zachować ciszę podczas zajęć przeznaczonych na odrabianie pracy domowej, 

i) porządkować miejsce pracy po zakończonych zajęciach lub zabawie. 

26. W związku z reżimem sanitarnym nie będą udostępniane uczniom dodatkowe 

materiały plastyczne, gry, zabawki, książki. Uczniowie korzystają z własnych 

przyborów piśmienniczo – plastycznych nie udostępniając ich innym dzieciom.  

27. Za zniszczenie przez dziecko przedmiotów będących na wyposażeniu świetlicy 

odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. 

28. Uczniowie nie przynoszą własnych zabawek do świetlicy. 

29. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez 

dziecko w świetlicy. 

30. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje obuwie zmienne. 

31. W trakcie pobytu w świetlicy uczniowie zapisani na obiady przez 

rodziców/opiekunów prawnych, udają się pod opieką wychowawcy świetlicy do salki 

jadalnej (znajdującej się w głównym budynku) przy zachowaniu zasad reżimu 

sanitarnego.   

32. Podczas przejścia z budynku do budynku uczniowie są zobowiązani do przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa (nie biegną, nie wyprzedzają wychowawcy, prawą stroną w  

kolumnie, itd.) oraz do zachowania ciszy ze względu na odbywające się w szkołach 

zajęcia dydaktyczne. 

33. Uczniowie wchodzą do salki jadalnej,  kiedy wychowawca na to zezwoli. 

34. Po wejściu do salki jadalnej uczniowie myją ręce, a następnie zajmują miejsca przy 

stołach wyznaczone przez wychowawcę i zdejmują maseczki/przyłbice. 

35. Uczniowie nie opuszczają swojego miejsca bez zezwolenia wychowawcy. 

36. Uczniowie spożywają posiłek w ciszy posługując się sztućcami do tego 

przeznaczonymi. 

 



 

     

 


