
Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej w Zespole Szkół  Specjalnych nr 1 

w Zielonej Górze w okresie pandemii Covid-19 
 

 

1. Świetlica szkolna czynna jest w godz. 6.30- 16.30. 

2. Dzieci przyjmowane są do świetlicy na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów 

prawnych, który należy złożyć u wychowawców świetlicy w pierwszym tygodniu 

pracy szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy lub stolika podawczego w 

holu szkoły. Wniosek do pobrania u wychowawców klas drogą mailową. 

3. Kwalifikacji dzieci dokonuje komisja w składzie: wicedyrektor szkoły, nauczyciel 

świetlicy. 

4. Kryteria przyjmowania dzieci do świetlicy:  

*dzieci rodziców pracujących zawodowo, 

*uczniowie dojeżdżający do szkoły busami. 

5. W świetlicy obowiązują wewnętrzne procedury dotyczące funkcjonowania szkoły 

w okresie pandemii - dokument „Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii 

Covid-19 w Zespole Szkół Specjalnych nr1 w Zielonej Górze”. 

6. Uczniowie, korzystający ze świetlicy są odprowadzani przez rodzica (opiekuna) na 

parter szkoły przed wejściem wewnętrznym i oddani pod opiekę wyznaczonemu 

pracownikowi szkoły – rodzice nie wchodzą do świetlicy. Odbieranie ucznia ze 

świetlicy przez rodziców/opiekunów odbywa się w podobny sposób - za 

pośrednictwem pracownika szkoły dyżurującego na parterze. 

7. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:  

-samodzielnych powrotów dziecka do domu, 

-odbierania dziecka przez inne osoby niż wskazane we „Wniosku o zapisanie dziecka 

do świetlicy”  

8. Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy wspomagają finansowo świetlicę 

w zaopatrzeniu w materiały potrzebne do prowadzenia zajęć - 10zł na semestr. 

9. Dzieci z klas młodszych odbierane są na lekcje i odprowadzane po zajęciach przez 

nauczyciela prowadzącego lekcje. Dzieci starsze, które są wystarczająco 

samodzielne, wychodzą na zajęcia dydaktyczne bez opieki, po uzgodnieniu 

z wychowawcą. 

10. Dzieci nie przynoszą do świetlicy swoich prywatnych zabawek. Rodzice 

zaopatrują dzieci w piórnik wyposażony w kredki, ołówki, gumkę itp. ewentualnie 

nożyczki, których dzieci będą używać w czasie zajęć w świetlicy. Uczniowie nie 

wymieniają się materiałami piśmienniczymi i nie pożyczają ich sobie. 

11. W trakcie zajęć świetlicowych, jeśli istnieje taka potrzeba i możliwość, następuje 

podział na grupy świetlicowe działające odrębnie, aby ograniczyć kontakty między 

uczniami z różnych grup. 

12. Środki do dezynfekcji rąk udostępnione są uczniom przy umywalce pod kontrolą 

nauczyciela świetlicy. Uczniów przebywających w świetlicy obowiązują ogólne 

zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do świetlicy należy bezzwłocznie 

umyć ręce), ochrona podczas kichania czy kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa, ust. 

13. Powierzchnie dotykowe (blaty stołów, poręcze, pomoce i zabawki używane przez 

dzieci itp.) są dezynfekowane przy zmianie grupy świetlicowej. 



11. Każde wyjście dziecka z sali świetlicowej wymaga zgłoszenia wychowawcy. 

12. Dzieci, wymagające pomocy w łazience, wychodzą ze świetlicy z opiekunką 

i w tym czasie są pod jej opieką. 

14. W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne. 

15. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku 

kontaktu z jego opiekunem, dziecko może być przekazane pod opiekę odpowiednim 

organom (policja).   

  

  

Rodzice zobowiązani są zapoznać się z w/w zasadami i przestrzegać ujętych tam 

reguł.     

     

    

 


