
Informacja dotycząca zapisów dzieci do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 
2020/2021 

W związku z pandemią COVID -19 w bieżącym roku szkolnym zapisy do świetlicy 
odbędą się w następujący sposób: 

  

 Rodzice/prawni opiekunowie pobierają kartę zgłoszeniową ze strony 
internetowej naszej szkoły—› zakładka  „świetlica” lub druki obok portierni. 

 Kartę wypełniają czytelnie i podpisują w wyznaczonych miejscach matka 
i ojciec (prawni opiekunowie) oraz osoby upoważnione przez rodziców do 
odbioru dziecka. 

 Wypełnioną kartę wkładają do przygotowanego pojemnika przed portiernią lub 
przekazują dziecku, które niezwłocznie dostarcza wychowawcom 
.    Karty     należy       dostarczyć       najpóźniej do 4.09.2020. 

 

ŚWIETLICA  

Informacja o uczestniczeniu w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w 
świetlicy w roku szkolnym 2020/2021 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,  

W związku ze szczególną sytuacją epidemiologoczną, związaną z pandemią 
COVID-19 konieczne jest wprowadzenie odpowiedniego reżimu sanitarnego na 
terenie całej szkoły, w tym w salach przeznaczonych do zajęć opiekuńczo – 
wychowawczych w świetlicy. Wymogi związane z reżimem sanitarno-
epidemiologicznym, chroniące zdrowie naszych uczniów, mogą być odbierane 
przez niektóre dzieci jako uciążliwe. W znaczący sposób zmieni się rodzaj 
proponowanych dzieciom zajęć i zabaw z uwagi na konieczność zachowywania 
dystansu społecznego. Taka sytuacja może być trudna dla dzieci mających 
silną potrzebę, zwłaszcza po tak długim rozstaniu, bezpośrednich, bliskich 
kontaktów z rówieśnikami. 

Dlatego, w trosce o zapewnienie jak najlepszej opieki i zminimalizowanie 
potencjalnego stresu i zagrożenia zakażeniem prosimy wszystkich rodziców 
mogących zapewnić opiekę swoim dzieciom w domu o rozważenie potrzeby 
wysyłania ich na zajęcia do świetlicy. W przypadku gdy taka konieczność jest 
niezbędna, apelujemy o maksymalne skrócenie czasu przebywania dzieci na 
terenie szkoły przed i po zajęciach lekcyjnych do niezbędnego minimum. 

Ze swojej strony zapewniamy, ze tak jak do tej pory będziemy się starać aby 
pobyt w świetlicy był dla naszych uczniów ciekawy i bezpieczny..  

Jednocześnie informujemy, że świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7.00 
– 17.00 w  

Aneks do regulaminu świetlicy (z uwzględnieniem wytycznych MEN i GIS) jest 
dostępny na stronie internetowej  szkoły. 


