
      
Załącznik nr 1  

do Regulaminu funkcjonowania 

 Szkoły Podstawowej nr 33  

im. S. Kopcińskiego w Łodzi  

w okresie pandemii COVID-19 

 

 

Procedura korzystania ze świetlicy szkolnej dla uczniów  

w Szkole Podstawowej nr 33 im. S. Kopcińskiego w Łodzi  

w okresie pandemii COVID-19 

 

1. Warunkiem korzystania z opieki świetlicowej w szkole jest wypełnienie przez rodziców  

formularza zapisu, który jest dostępny na stronie internetowej szkoły. Wydrukowaną, 

wypełnioną i podpisaną deklarację należy przekazać dziecku, które przekazuje ją 

wychowawcy klasy. 

2. Z opieki świetlicowej korzystać mogą wyłącznie uczniowie, których oboje rodziców 

pracuje i nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki w domu. 

3. Świetlica szkolna jest czynna w godz. 7.00 – 17.00.  

4. Dzieci w świetlicy są podzielone na 3 grupy świetlicowe, każda grupa przebywa w innej 

kondygnacji szkoły. 

5. Każda grupa ma swoją własną salę i tylko w niej przebywa, zakazuje się mieszania grup. 

6. Przed wejściem do świetlicy należy zdezynfekować dłonie (preparat do dezynfekcji rąk 

znajduje się w każdej sali świetlicowej na stoliku przy drzwiach).  

7. Dzieci, przebywające w pomieszczeniach świetlicy, zachowują odpowiedni dystans 

między sobą i pracownikami szkoły. 

8. Przy sprzyjającej pogodzie zajęcia mogą być prowadzone na terenie wokół szkoły. 

 

9. Uczniowie, przebywający w świetlicy, zobowiązani są do każdorazowego zgłaszania 

wyjścia do toalety, a korzystają jedynie z toalety, która jest najbliżej przypisanej im sali. 

 

10. Pomieszczenia świetlicowe wietrzone są przynajmniej raz na godzinę, a także po 

dezynfekcji oraz przed przyjściem uczniów. 

 

11. Organizacja obiadów w stołówce szkolnej: 

a. w stołówce szkolnej obowiązują zasady szczególnej ostrożności dotyczące spożywania 

posiłków z zachowaniem odpowiedniego dystansu i reżimu sanitarnego dla uczniów  

i pracowników,  



b. ustala się 3 piętnastominutowe przerwy obiadowe, pierwsza zaczyna się od godz. 12.00 (dla 

uczniów, którzy nie mają lekcji), a następne o godz. 12.20 i 13.25,  

c. posiłków wydawane są zmianowo lub w miarę możliwości - spożywanie ich odbywa się przy 

stolikach z rówieśnikami z danej klasy,  

d. czyszczenie blatów stołów i krzeseł następuje przed spożyciem posiłku dla każdej grupy,  

e. obiad wydawany jest bezpośrednio przez obsługę kuchni, a przynoszony lub przywożony do 

stolika ucznia przez wyznaczonego pracownika szkoły. 

 

12. Świetlica zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w procedurach. 

 

 

 

 

 

      

 


