
REGULAMIN BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ
ŚWIETLICOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W TORUNIU 
NA CZAS TRWANIA EPIDEMII COVID-19 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

OBOWIĄZUJĄCY OD 18.STYCZNIA 2021R. DO ODWOŁANIA

1. Od 18.01. 2021 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach 
opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych 
organizowanych przez świetlicę szkolną.

2. Świetlica jest czynna od 7.00-16.30

3. Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

4. Uczniowie do świetlicy są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe po 
telefonie z dyżurki.

5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno 
przyprowadzać ucznia do szkoły/świetlicy.

6. Jeżeli dziecko będzie przejawiało niepokojące objawy choroby zostanie 
odizolowane w odrębnym pomieszczeniu  ( mała salka w świetlicy szkolnej  
- w przypadku nieobecności na ternie szkoły pielęgniarki )  i niezwłocznie 
zostaną powiadomieni rodzice /opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia
ze szkoły. 

7. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci rodziców pracujących.

8. Rodzice w karcie zgłoszeniowej do świetlicy podają ściśle określone godziny
pobytu dziecka i przestrzegają tego czasu oraz aktualizują dane do szybkiego
kontaktu.

9. W grupie może przebywać do 25 uczniów.

10. Wychowawcy świetlicy sprawują opiekę świetlicową w dwóch oddzielnych 
salach nad tą samą grupą dzieci przez cały rok szkolny.

a. I grupę stanowią uczniowie klas pierwszych i drugiej (3 oddziały)

b. II grupę stanowią uczniowie klas drugich i trzecich (4 oddziały)

11. Do każdej sali przydzielonych jest dwóch wychowawców, którzy realizują 
swój wymiar godzin.

12. W przypadku przekroczenia liczby uczniów wychowawcy korzystają 
z pomocy nauczycieli biblioteki i pedagoga lub nauczycieli rewalidatorów 
(w przypadku nieobecności podopiecznego).

13. Z sal, w których przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty 
oraz pluszaki, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 



Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas
zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub tornistrze. Tornistry znajdują 
się w szatni świetlicy.

15. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

16. Każdy uczeń może przynieść do świetlicy swoją zabawkę, którą  bawi się 
sam i po skończonym dniu zabiera do domu.

17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów

18. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby 
częściej.

19. W okresie adaptacyjnym (3 tygodnie) uczniowie klas 1 oraz nowi uczniowie
są przyprowadzani i odbierani bezpośrednio ze świetlicy przez  rodziców/ 
opiekunów.

20. Nauczyciele prowadzący  dodatkowe zajęcia na terenie szkoły odbierają 
i przyprowadzają dzieci do świetlicy szkolnej.

21. Dzieci ze świetlicy przemieszczają się po szkole lub na boisko szkolne/plac 
zabaw/siłownię  w ustawieniu tzw. „gęsiego”.

22. W sytuacjach wyjątkowych rodzice/opiekunowie oczekują w szatni na swoje
dziecko, nie wchodząc do pomieszczeń świetlicy.

23. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły
muszą  zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły 
oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

24. W szatni świetlicy może przebywać jednorazowo 6 rodziców – jeden rodzic 
z dzieckiem lub w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy 
czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności 
(m.in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe).

25.Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu 
na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup
i dystansu pomiędzy nimi.  Zmianowość grup ustalają wychowawcy 
świetlicy.

26. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw i siłowni zewnętrznej z zachowaniem 
dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z placu i siłowni.

27. Podczas zabaw na boisku szkolnym zakazuje się gier kontaktowych.

28. Na placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa wychowawcza lub jedna
klasa z pierwszeństwem dla dzieci ze świetlicy.

29.Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć musi być regularnie 
czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.



30. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 
uczniami.

31. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym 
pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z 
szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. 

32. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans 
społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

33. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to 
uczniowie, szczególnie po przyjściu do świetlicy, przed jedzeniem i po 
powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

34. Uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do zakrywania nosa i ust.

Toruń, 18 stycznia 2021 r.
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