
Regulamin 

organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 

w Szkole Podstawowej w Paszynie 

OKRES PANDEMII I NAUKI ZDALNEJ 

  

REGULAMIN 

1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku, w dni, w których odbywają się zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze  i opiekuńcze w szkole w wyznaczonych na planie lekcji 

godzinach. Od 9 listopada do 29 listopada szkoła jest zobowiązana prowadzić działalność 

opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność 

leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły 

podstawowej pozostali uczniowie zostali  objęci edukacją zdalną. Okres ten może być 

przedłużony w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.  

 

2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu 

prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby 

uczniów w grupie uwzględnia się także rodzaj niepełnosprawności uczniów.   

 

3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych -  w przypadku liczby większej niż 12 (14) uczniów - w salach 

dydaktycznych. W czasie pobytu dzieci w szkole: jedna grupa = jedna sala.  Minimalna 

przestrzeń do zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w sali nie może być mniejsza 

niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli) 

 

4. Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy 

świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.  

 

5. W związku z pandemią  wprowadzone zostały następujące zasady  bezpieczeństwa:  

• środki do dezynfekcji rąk zostały rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający 

łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna 

• świetlica będzie wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci 

w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji  

• ustalono adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych  
• obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust 

• obowiązek zachowania dystansu między uczniami/pracownikami w przestrzeniach 

wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia).  

• drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają osoby w szkole 

powinny być  otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać 

(dotykać).  

 

6. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. 

7. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie 

od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy, pogody i dostępności 

pomieszczeń szkoły z uwzględnieniem możliwości nauki zdalnej w poszczególnych 

oddziałach rekomendowane są  wyjścia w miejsca otwarte jak park, las, tereny zielone 

(z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej).  

 

8. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo – wychowawczych w danym dniu są 

zapisy w dzienniku zajęć świetlicy. 


