
Procedury w zakresie organizacji opieki świetlicowej   w Szkole 
Podstawowej Nr 4 w Siedlcach od 1 września 2020 r w związku 

z zagrożeniem zakażenia SARS-CoV-2 
 

 

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych 
salach dydaktycznych. Ich organizacja jest określona w regulaminie. 

2. Uczniowie będą  przyjmowani do świetlicy w następujących godzinach: 7:00, 7:15, 
7:30, 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30. Uczeń zostanie odebrany od rodzica/opiekuna przez nauczyciela przy wejściu 
do szatni  

3. Uczniowie klas I-III oczekują na wejście do świetlicy przed wskazanym wejściem do 
szkoły, z zachowaniem reżimu sanitarnego (dystans min. 1,5 m.) 

4. Odbiór dziecka będzie odbywał się w następujący sposób: 

a) Rodzic/opiekun zgłasza chęć  odbioru dziecka przy drzwiach tarasowych świetlicy a 
następnie oczekuje na dziecko przy wejściu do szatni. 

b) Rodzic/opiekun zgłasza chęć  odbioru dziecka telefonicznie na numer świetlicy: ( 25) 
7943390, a następnie oczekuje na  dziecko przy wejściu do szatni. 

5. Uczeń wchodzący do świetlicy szkolnej jest zobowiązany do dezynfekcji dłoni. 
6. Salę świetlicową należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania 

dzieci na świetlicy), w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 
przeprowadzeniu dezynfekcji.  

7. Środki dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób 
umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać 
się przyborami szkolnymi między sobą.  

9. Zabrania się przynoszenia do świetlicy zbędnych przedmiotów (maskotek, itp. )  
 

10.  Uczeń   ma   obowiązek   informowania   nauczyciela świetlicy o każdorazowym, 
nawet krótkotrwałym opuszczeniu świetlicy.   

11.  Uczeń ma  prawo uczestniczyć we  wszystkich zajęciach organizowanych przez 
nauczycieli świetlicy.  

12.  Uczniowie przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami bhp oraz 
zasadami ewakuacji w razie pożaru.  
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