
Zasady obowiązujące w czasie pobytu dziecka w świetlicy  

w Szkole Podstawowej nr 3 w Bytomiu  

 

I. Sposoby postępowania w czasie zajęć świetlicowych.  

1. W zajęciach opiekuńczo – wychowawczych biorą udział uczniowie  

klas I – III oraz uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii. 

2. Zajęcia świetlicowe są organizowane dla uczniów obojga rodziców 

pracujących, którzy zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. 

3. Świetlica szkolna otwarta jest od godziny 6.30 do 16.00 

4. W jednej grupie świetlicowej przebywają uczniowie uczący się w 

określonym rejonie szkoły. 

5. Do każdej grupy świetlicowej przyporządkowany jest jeden nauczyciel. 

6.  Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej na stałe sali.  

7.  Uczniowie nie mogą zmieniać przydziału grup.  

8. Z sali usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

umyć lub zdezynfekować.  

9. W sali świetlicowej odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów 

wynoszą min. 1,5 m. 

10. Przed wejściem do sali świetlicowej uczeń dezynfekuje ręce. 

11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki do nauki własnej, z których 

może korzystać w czasie zajęć. 

12. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

13. Sprzęt używany podczas zajęć jest na bieżąco dezynfekowany. 

14. W czasie zajęć  w świetlicy nauczyciel przygotowuje zestaw potrzebnych 

materiałów, a po skończonych zajęciach uczeń zabiera wykonane przez 

siebie prace do domu.  

15. Uczeń nie przynosi do  świetlicy niepotrzebnych przedmiotów                                  

( maskotek, zabawek, itp.). 

16. Sale świetlicowe są wietrzone co godzinę.  



17. Zajęcia świetlicowe mogą być prowadzone na świeżym powietrzu 

(boisko, ścieżka zdrowia). 

II Przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze świetlicy szkolnej. 

1. Do świetlicy uczęszczają wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie 

odizolowane w gabinecie pielęgniarki z zapewnieniem min. 2 m 

odległości od innych osób, a rodzice/opiekunie zostaną zobowiązani  

do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.  

3. Dziecko przyprowadzone przed lekcjami samodzielnie przechodzi                       

do wyznaczonej sali świetlicowej. 

4. Po zakończonych lekcjach wychowawca klasy przekazuje wychowawcy 

świetlicy opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do świetlicy. 

5. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez osoby zdrowe.  

6. Rodzice i opiekunowie prawni zgłaszają chęć odebrania dziecka 

pracownikowi szkoły w dyżurce szkolnej.  

7. Wychowawca świetlicy sprowadza ucznia do rodzica. 

8. Rodzic lub opiekun prawny potwierdza odbiór dziecka w zeszycie wyjść.  

 

 

 

 

 

 

 


