
ZARZĄDZENIE  nr  27/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  

w Nowej Wsi Wielkiej 

z dnia 31 sierpnia  2020 r. 

Znak: SP.021.27.2020 

 

w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu świetlicy 

Na podstawie  art. 68 ust.1,6  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku o systemie oświaty (Dz. U.   

z 20017r. poz. 59), zarządzam, co następuje: 

§1. 

Wprowadzam Aneks nr 1 do Regulaminu Świetlicy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

obowiązujący w czasie pandemii COVID-19, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

Zobowiązuję wychowawców świetlicy do zapoznania uczniów z ww. regulaminem. Informacja 

o zapoznaniu dzieci z regulaminem musi być odnotowana   w dzienniku zajęć.  

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Justyna Łukaszewicz 

dyrektor szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia nr 27/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

Aneks nr 1 do REGULAMINU ŚWIETLICY  

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej obowiązujący w czasie pandemii COVID-19 

 

1. Niniejsze postanowienia są uzupełnieniem Regulaminu świetlicy wprowadzonego 

Zarządzeniem 36/2017 nr  Dyrektora Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi 

Wielkiej z dnia 24 listopada 2017 r. oraz uszczegółowieniem Procedur bezpieczeństwa i 

organizacji pracy w czasie pandemii COVID-19 

2. Do świetlicy szkolnej  może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub  w 

izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

3. Podczas zajęć w świetlicy wszystkich obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po 

przyjściu do świetlicy należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

4. Przybory do zajęć, zabawki, sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane 

podczas zajęć w świetlicy będzie dezynfekowany. Gry i książki  (których nie można 

zdezynfekować) po użyciu przez danego ucznia odkładane  są na przeznaczone do tego miejsce 

i poddawane 2 - dniowej kwarantannie. 

5. Uczeń przynosi do świetlicy własne przybory i materiały do zajęć plastycznych, które w czasie 

zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą 

wymieniać się przyborami szkolnymi i materiałami między sobą.  

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

7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów. Nie może 

przynosić też żadnej zabawki. Wyjątek stanowią uczniowie niepełnosparwni (Procedury 

bezpieczeństwa i organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi 

Wielkiej w okresie pandemii COVID-19). 

8. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby również w innych 

salach dydaktycznych, aby umożliwić zachowanie odpowiedniego dystansu. W przypadku 

sprzyjających warunków atmosferycznych zajęcia odbywać się będą na świeżym powietrzu. 

9. Środki do dezynfekcji rąk będą dostępne w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla 

wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

10.  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. 

11. W przypadku zaobserwowania u dziecka przebywającego w świetlicy niepokojących objawów, 

które mogłaby wskazywać na zakażenie COVID -19 wszczęta zostanie procedura odizolowania 

dziecka, która obowiązuje w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi 

Wielkiej. 

12. Zmienia się sposób odbierania dzieci z świetlicy, który został opisany w Procedurach 

bezpieczeństwa           i organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej 

Wsi Wielkiej w okresie pandemii COVID-19. 

13. Nauczyciel świetlicy prowadzą rejestr obecności dziecka w świetlicy.  

14. Zasady opuszczania i odbierania dziecka ze świetlicy określają rodzice we wniosku 

zgłoszeniowym.  



15. Świetlica sprawuje opiekę nad uczniami nieuczęszczającymi na lekcje religii i wdżwr. 

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

dziecka, np. wizyty u lekarza lub inne i ponowny powrót do szkoły w ciągu danego dnia.  

17. Rodzice lub wyznaczone do opieki dzieci zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze 

świetlicy i okazywania dokumentu tożsamości przy odbiorze dzieci. 

18. Złożenie wniosku o przyjęcie do świetlicy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

19. O zmianach w regulaminie dyrektor informuje pracowników, rodziców i uczniów. 

20. Regulamin obowiązuje do odwołania. 

 

Justyna Łukaszewicz 

dyrektor szkoły 

 

 

 


