
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 

 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie 

z dnia 12  listopada 2020 r. 

 

Regulamin organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej 

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie 

 

1. Od 9 do 29 listopada 2020 r. szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla dzieci rodziców 

bezpośrednio zaangażowanych w walkę z COVID–19 oraz dzieci z oddziału 

przedszkolnego - grupa 0a. 

2. Rodzic/opiekun zobowiązany jest poinformować telefonicznie placówkę o potrzebie 

objęcia dziecka opieką, co najmniej 2 dni wcześniej, w przypadku, gdy dziecko 

wcześniej nie korzystało z opieki na terenie placówki.  

3. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. 

4. Do świetlicy przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe. 

5. 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 należy uwzględnić także rodzaj 

niepełnosprawności uczniów.  

6. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w świetlicy szkolnej, a w przypadku 

liczby większej niż 12 (14) uczniów - w salach dydaktycznych. W czasie pobytu dzieci 

w szkole: jedna grupa=jedna sala.  

7. Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, każdorazowo ci sami, stali 

nauczyciele. 

8. Minimalna przestrzeń do zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w sali 

nie może być mniejsza niż 4 m
2
 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*. 

* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych 

pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, 
pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, - np. łazienek, ustępów). 

Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit 

miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, 
które się w niej znajdują. 

9. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko powinna być zdrowa i wyposażona 

w maseczkę ochronną. 

10. Dziecko przychodzi i wychodzi z budynku w maseczce ochronnej.  

11. Dziecko korzystające z opieki na terenie placówki korzysta z wejścia do szkoły 

od strony szatni (od ul. Bema). Pozostałe wejścia do placówki pozostają zamknięte.  

12. Rodzic/opiekun przyprowadza i odbiera dziecko ze świetlicy szkolnej z zachowanie 

zasad bezpieczeństwa. 

13. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki zachowują 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich 

rodziców. 

14. Po wejściu do szkoły dzieci korzystające ze świetlicy zobowiązane są zdezynfekować 

ręce.  

15. Podczas przebywania w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, 

ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

16. 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). 



17. W przestrzeniach wspólnych szkoły obowiązkowe jest zachowanie dystansu między 

uczniami/pracownikami oraz stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, 

szatnia). 

18. Sale, w których przebywają dzieci są systematycznie wietrzone, a sprzęty 

i pomieszczenia systematycznie dezynfekowane (co najmniej co 2 godziny 

oraz po opuszczeniu placówki przez dzieci). 

19.  Pracownik placówki zobowiązany jest do systematycznego odnotowywania tych 

czynności w odpowiednim rejestrze. 

20. Na terenie placówki dzieci korzystają tylko z zabawek/sprzętów, które można 

dezynfekować. Zabronione jest korzystanie przez dziecko z własnych zabawek 

przyniesionych z domu. 

21. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci 

z chorobami przewlekłymi oraz dzieci z rodzin, w których domownicy mają istotnie 

obniżoną odporność, wprowadza dodatkowe środki ostrożności dotyczące 

funkcjonowania w szkole np. 

- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych  

w świetlicy i innych salach, 

- w miejscach wspólnie użytkowanych (m.in. na korytarzach, w szatni) – obowiązek 

osłony ust i nosa. 

22. Podczas pobytu w świetlicy wychowawcy mogą organizować wyjścia z dziećmi na 

teren przyszkolny (z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 

publicznej). 

23. Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach, w których realizowane 

są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu.  

24. Poszczególne grupy powinny w czasie posiłku w stołówce nie mieć ze sobą kontaktu  

i nie siedzieć przy tych samych stolikach.  

25. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 

przynoszone w pojemnikach prywatnych i w takich spożywane. 

 


