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Regulamin korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych  

w SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 46  w Szczecinie  

w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych  
    

opracowany na podstawie 

 

Rozporządzenia MEiN z dnia 5 listopada 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1960) 

 

 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły (od 9 listopada do 29 listopada br.) 

świetlica prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych  w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających 

do klas I–III. 
 

2. Rodzice zgłaszający potrzebę korzystania ze świetlicy zobowiązani są do wypełnienia wniosku 

– oświadczenia dostępnego na stronie internetowej szkoły oraz przesłanie jego scanu drogą 

elektroniczną na adres: sp46@miasto.szczecin.pl. W pierwszym dniu pobytu dziecka  

w świetlicy rodzic zobowiązany jest dostarczyć oryginał wniosku. 
 

3. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. 
 

4. Do szkoły/pracy mogą przychodzić wyłącznie uczniowie/osoby zdrowe. Po przyjściu do 

placówki nauczyciel poddany jest w obecności innego  pracownika pomiarowi temperatury 

ciała za pomocą termometru bezdotykowego. Brak podwyższonej temperatury (powyżej 37°) 

jest równoznaczny z dopuszczeniem do pracy.  
 

5. Minimalna przestrzeń do zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w sali nie może być 

mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). 
 

6. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu 

prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. 
 

7. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w świetlicy szkolnej, a w przypadku liczby 

większej niż 12 (14) uczniów - w salach dydaktycznych. 
 

8. Grupa przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 
 

9. Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, każdorazowo ci sami, stali nauczyciele. 

   

10. Codziennie odnotowana jest obecność dzieci wraz z nazwiskami nauczycieli, z którymi miały 

kontakt.  
 

11. W świetlicy znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć lub 

zdezynfekować. 
 

12. Pomieszczenia świetlicy są regularnie wietrzone i dezynfekowane. 
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13. W świetlicy znajdują się środki do dezynfekcji rąk. Stosowanie ich przez dzieci odbywa się 

pod nadzorem nauczyciela świetlicy. 
 

14. Podczas zajęć świetlicowych dzieci i wychowawcy zachowują dystans społeczny. 
 

15. Uczniowie przebywający w świetlicy posiadają własne przybory, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku lub w tornistrze. 
 

16. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
 

17. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci do szkoły niepotrzebnych przedmiotów oraz 

zabawek. 
 

18. Personel kuchenny nie ma  kontaktu z dziećmi oraz nauczycielami. 
 

19. Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach, w których realizowane są zajęcia 

opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu. 
 

20. Dzieci mogą w świetlicy (osobne pomieszczenie) spożywać posiłki i napoje przyniesione  

z domu. 
 

21. Uczeń nie dzieli się z innymi przyniesionym do szkoły jedzeniem i piciem. 
 

22. Szkoła nie organizuje dzieciom żadnych wyjść poza teren placówki. 
 

23. Dzieci mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu na terenie ogrodzonego placu zabaw 

należącego do szkoły oraz boiska szkolnego. 
 

24. Nauczyciele zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dopilnowania 

dzieci, aby myły ręce, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie  

z pobytu na świeżym powietrzu oraz  po skorzystaniu z toalety.  
 

25. W świetlicy obowiązują podstawowe zasady higieny w okresie epidemii, takie jak: 

nieprzytulanie na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zasłanianie ust i nosa przy 

kichaniu czy kasłaniu.  
 

26. W przestrzeniach wspólnych szkoły (szatnia, korytarze, toalety) wszystkich obowiązuje 

noszenie maseczek. 
 

27. Jeżeli u ucznia zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcje dróg oddechowych,  

w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu  

z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadomiony 

zostaje rodzic/opiekun prawny o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 
 

28. Rodzice, opiekunowie uczniów zobowiązani są do przypominania dzieciom podstawowych 

zasad higieny obowiązujących w okresie epidemii COVID-19. 
 

29. Zasady organizacji pracy szkoły w ramach działalności opiekuńczej uwzględniają Wytyczne 

MEN, MZ i GIS dla szkół i placówek od 1 września 2020 r., w tym w zakresie: 

1) organizacji zajęć w szkole 

2) higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni 

3) gastronomii 

4) postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników. 
 

Zawarte są one w dokumencie Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 46  

w Szczecinie dla klas I - III w czasie epidemii COVID-19, opublikowanym na stronie 

internetowej szkoły w zakładce Zdalne nauczanie. 


