
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ IM. BŁ. KS. JÓZEFA STANKA W ŁAPSZACH NIŻNYCH 

W CZSIE EPIDEMII KORONAWORUSA COVID – 19 

1. W świetlicy szkolnej należy przestrzegać „Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i 

niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.” z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa w czasie epidemii.   

2. Zajęcia mogą odbywać się w świetlicy szkolnej,  a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych w wymiarze 10 godzin tygodniowo.   

3. Jednorazowo w świetlicy szkolnej może przebywać 12 uczniów.   

4. W pierwszej kolejności z zajęć świetlicowych powinny korzystać te dzieci, których rodzice 

nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu.  

5. Uczeń uczestniczący w zajęciach świetlicowych posiada własne przybory, z których 

korzysta w czasie zajęć.   

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

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Pomieszczenie 

należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w 

tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu 

dezynfekcji.  

7. Rodzice zgłaszają chęć pobytu dziecka na świetlicy wychowawcom w pierwszym tygodniu 

nowego roku szkolnego.  

8. Rodzice, którzy zadeklarują chęć pobytu dziecka w szkole, zobowiązani są do złożenia 

wymaganych dokumentów (Karta Przyjęcia, Oświadczenie Rodzica) w sekretariacie 

szkoły w terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.  

9. Osoby uprawnione do odbioru dziecka,  mogą wchodzić na teren szkoły od strony 

przedszkola.   

10. Rodzic drogą mailową lub telefonicznie zostanie powiadomiony o przyjęciu dziecka do 

świetlicy w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy.   

11. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach świetlicowych w danym dniu, rodzic 

zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie wychowawcy klasy drogą mailową lub 

telefonicznie.   

12. Rodzic ma obowiązek zaktualizowania numerów telefonów oraz wszelkich danych 

kontaktowych.   

13. W celu zachowania bezpieczeństwa każdy rodzic i pracownik szkoły ma obowiązek 

zapoznać się z treścią procedur na czas epidemii koronawirusa COVID – 19 ustalonych 

przez Dyrektora szkoły (Wewnętrzny regulamin bezpieczeństwa Szkoły Podstawowej w 

Łapszach Niżnych dostępny na stronie www-szkoły w zakładce dokumenty). 


