
Warszawa, 19.03.2021 

 

REGULAMINU ŚWIETLICY  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 109 W WARSZAWIE                                                                                 

ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 

 

uwzgledniające Rozporządzenie MEN z dnia 18 marca 2021 roku 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 

od 22 marca 2021 do 11 kwietnia 2021 r. szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie 

ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest zobowiązana prowadzić 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 szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie 

odpowiadającym klasom I-III szkoły podstawowej. 

    Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie  ich dziecka 

opieką. 

Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym opieką, o której mowa, realizację zajęć z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. 

Świetlica Szkolna wprowadza się od dnia 22 marca 2021 roku następujące zapisy: 

 

1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 07.00 -17.30 od poniedziałku do       

    piątku.  

 

2. Świetlica szkolna prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami  

    dydaktyki. 

 

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

prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o dwoje. 

 

4. Do grupy świetlicowej przyporządkowani będą w miarę możliwości, każdorazowo ci sami, stali 

nauczyciele. 

 

5. Jedna grupa uczniów będzie przebywać w świetlicy lub w razie potrzeby  

w wyznaczonej i stałej sali. W tym czasie obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa przez ucznia                                   

i nauczyciela. 

 

6. Zajęcia w sali będą organizowane w taki sposób, aby minimalna odległość dla uczniów nie była mniejsza 

niż 4 m² na 1 osobę. 

 

7. Zajęcia na świeżym powietrzu organizowane będą z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących 

w przestrzeni publicznej. 
 

8. Dzieci mogą korzystać z posiłków na stołówce szkolnej i/lub spożywać posiłki  i napoje przyniesione                    

z domu tam, gdzie dana grupa dzieci na stałe przebywa (w świetlicy lub sali dydaktycznej). 

 

Kierownik świetlicy                                                                                                                                                 

Monika Zimny 


