
 
 

ZARZĄDZENIE NR 11/2020/2021 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 

im. Włodzimierza Puchalskiego w Jeleniej Górze 

z dnia 14 stycznia 2021r. 

 
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć opiekuńczych w świetlicy szkolnej 

w czasie epidemii COVID-19. 

 

Działając na podstawie: § 2c rozporządzenia MEN z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz na podstawie 

wytycznych MEN, MZ,GIS  

 

 

zarządza się co następuje: 

 

§ 1. 

 

Wprowadzam Regulamin organizacji zajęć opiekuńczych organizowanych w trakcie 

pandemii COVID-19. 

 

 

§ 2. 

Zobowiązuję pracowników do zapoznania się z regulaminem i stosowania zapisów w nim 

zawartych. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie od 14 stycznia 2021 roku. 

 

 

§ 4. 

Regulamin stanowi załącznik do zarządzenia. 

 



 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 11/2020/2021 

z dnia 14 stycznia 2021r. 

 

 

REGULANIM ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W OKRESIE  

 

PANDEMII COVID-19 

 

 

1. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych. 

2. Rodzice ucznia zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy 

świetlicy: od 6.30 do 17.00. 

3. W grupie może przebywać do 25 uczniów.  

4. W okresie pandemii zobowiązuje się rodziców do wcześniejszego odbioru dzieci ze świetlicy. 

5. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego (od 18 stycznia 2021r do odwołania) drzwi do 

placówki są zamknięte, rodzice nie wchodzą na teren szkoły. Odbiór dziecka ze świetlicy sygnalizuje 

się połączeniem przez domofon bezpośrednio do świetlicy lub telefonicznie do sekretariatu szkoły.  

6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, dezynfekcja, ochrona podczas kichania  

i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

7. Należy wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami pracownikami  

w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia). 

8. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach, w których realizowane są 

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu. Możliwe jest spożywanie posiłków 

tam, gdzie dana grupa dzieci stale przebywa (świetlica lub sala dydaktyczna). Dzieci mogą 

spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach 

prywatnych i w takich spożywane. 

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób  

i niezwłocznie powiadomić rodziców lub opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 

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

 

Ogólne zasady postępowania nauczycieli w czasie organizowanych przez szkołę zajęć 

opiekuńczych w świetlicy: 

Nauczyciel: 

- zapewnia przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy; 

- wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały 

wprowadzone; 



- należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która  
uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca 
otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących  
w przestrzeni publicznej. 

- zaleca się częste korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu 
na terenie szkoły z zachowaniem dystansu i procedur przeciwdziałania COVID-19. 

- usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować, np. pluszowe 

zabawki, puzzle itp. (dziecko może się bawić takimi zabawkami, które codziennie są 

dezynfekowane). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze 

itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować; 

- zwraca uwagę oraz pilnuje, aby dzieci często i regularnie myły ręce, nie rzadziej niż 1 raz na 

godzinę, jak również za każdym razem przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie  

z zajęć na świeżym powietrzu;  

- pełni nadzór nad dziećmi, by w czasie pobytu na boisku,  nie korzystały z urządzeń wyłączonych  

z użytkowania (ze względu na niemożliwość ich dezynfekcji);  

- unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu;  

- opiekunowie muszą przestrzegać zasad dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni 

szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

 

 


