
Regulamin wewnętrzny świetlicy w Szkole Podstawowej nr 65 w Poznaniu 

w trakcie epidemii COVID-19 

 

Opierając się na procedurach bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujących 

w Szkole Podstawowej nr 65 w Poznaniu , został opracowany wewnętrzny regulamin 

świetlicy. 

 

 

Praca świetlicy w podwyższonym reżimie sanitarnym  

§ 1. 

Zasady ogólne: 

1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 6.30 do 17.00.  

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami dydaktyki. 

3. Dzieci pod opieką wychowawcy świetlicy mogą w określonym czasie wychodzić na 

boiska i dziedziniec szkolny. 

4. Istnieje bezwzględny zakaz przynoszenia z domu różnych przedmiotów – w tym zabawek 

i wszelkich dodatkowych przedmiotów (np. telefonów komórkowych) oraz sprzętu 

sportowego. 

5. Zabrania się dzieciom noszenia biżuterii – na rękach poniżej łokcia nie można nosić 

pierścionków, zegarków, bransoletek. 

6. Rodzice zobowiązani są do odbierania telefonów ze szkoły (świetlicy) - nawet tych 

zastrzeżonych. 

7. Jeden rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do szkoły. 

8. Wchodząc na teren szkoły rodzic/opiekun zobowiązany jest o zakrycie nosa i ust 

(maseczka/przyłbica) i zdezynfekowanie rąk. 

9. Chcąc odebrać dziecko ze świetlicy, rodzic/opiekun dzwoni domofonem znajdującym się 

w przedsionku szkoły i czeka na informacje od nauczyciela. 

10. Wprowadza się zakaz odbierania dzieci w czasie pobytu w świetlicy na dodatkowe 

wyjścia dziecka, np. wizyty u dentysty lub inne i ponowny powrót do szkoły w ciągu 

danego dnia. 

11. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy i okazywania 

dokumentu tożsamości przy odbiorze dzieci. 

12. Korzystanie z biblioteki szkolnej w czasie pobytu dzieci w świetlicy zostaje tymczasowo 

zawieszone. 

13. Wychowawcy świetlicy mają prawo do korzystania z telefonów komórkowych w celu 

komunikacji między sobą i dyrekcją szkoły. 

14. W przypadku niezastosowania się dziecka do ww. procedur bezpieczeństwa nauczyciel 

niezwłocznie powiadamia kierownika świetlicy i rodziców, aby zabrali dziecko ze szkoły.  

15. Dzieci bezwzględnie stosują zasady higieny : często myją ręce wodą z mydłem, nie 

podają ręki na powitanie, nie dotykają się, zachowują dystans oraz unikają dotykania 

oczu, nosa i ust. 



16. W przestrzeni ogólnoszkolnej obowiązuje dzieci noszenie maseczek. 

17. Istnieje bezwzględny zakaz dzielenia się i częstowania innych uczniów swoim posiłkiem. 

18. Istnieje możliwość sporadycznego korzystania z automatu szkolnego pod opieką 

nauczyciela.  

 

§ 2. 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora. 

2. Wszelkich zmian w regulaminie może dokonać kierownik świetlicy i dyrektor placówki 

przez uchylenie, zmianę lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów. 

3. O zmianach w regulaminie dyrektor informuje pracowników i rodziców dzieci szkolnych. 

4. Procedury obowiązują do odwołania.  

5. Złożenie karty zgłoszeniowej dziecka do świetlicy jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu. 


