
Załącznik nr 1 

 
Procedury funkcjonowania świetlicy szkolnej 

obowiązujące od 29 marca 2021r. w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

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

 
Sporządzono na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych          
i niepublicznych szkół i placówek obowiązujących od 1 września 2020r. 
oraz na podstawie art.30b ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) 
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r.                  
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19. 
 
1.Szkoła prowadzi od 29 marca w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 działalność opiekuńczą dla 
dzieci uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej,  
osób zatrudnionych: 
- w podmiotach wykonujących działalność leczniczą  
- realizujących zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego  
- realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
- pełniących służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo  
i porządek publiczny, 
- wykonujących działania ratownicze, 
- w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 
pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  
- w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy           
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
- w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,  
o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004r.                   
o pomocy społecznej,  
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach 
opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach 
preadopcyjnych, 
- w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 



- w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych 
jednostek .  

2.Rodzice uczniów zgłaszają potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej 
Dyrektorowi placówki do godz. 12.00 dnia poprzedzającego dzień 
zaistnienia konieczności zapewnienia dziecku opieki w świetlicy. Godziny 
pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.  
 
3.Rodzice korzystający z prawa do kwalifikacji ucznia do świetlicy 
potwierdzają fakt spełniania kryteriów poprzez złożenie stosownego 
wniosku (załącznik nr 2), potwierdzonego własnoręcznym podpisem. 
Wniosek można pobrać bezpośrednio w szkole lub drogą elektroniczną ze 
strony internetowej placówki. Oświadczenie podlega obowiązkowej 
aktualizacji do stanu faktycznego.  
  
4.Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, każdorazowo ci 
sami, stali nauczyciele.  
 
5.Świetlica funkcjonuje w oparciu o zasady reżimu sanitarnego. 
Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas 
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Sale są 
regularnie wietrzone i dezynfekowane.  
 
6.Dyrektor szkoły wprowadza dodatkowe środki ostrożności dotyczące 
funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi oraz dzieci            
z rodzin, w których domownicy mają istotnie obniżoną odporność,              
w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np. - obowiązek 
zachowania dystansu podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych                    
w świetlicy i innych salach; w miejscach wspólnie użytkowanych (m.in. na 
korytarzach, w szatni) – obowiązek osłony ust i nosa.  
 

7.Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach, w których 
realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem 
dystansu. Poszczególne grupy powinny w czasie posiłku w stołówce nie 
mieć ze sobą kontaktu i nie siedzieć przy tych samych stolikach. Możliwe 
jest spożywanie posiłków tam, gdzie dana grupa dzieci stale przebywa 
(świetlica/sala dydaktyczna). Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje 
przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach 
prywatnych i z takich spożywane. 

 


