
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ  „PINOKIO” 

Obowiązujący od dnia 15.03.2021 r.  

 

I. Ogólne zasady bezpiecznego funkcjonowania w placówce podczas realizacji zajęć 

dydaktycznych, edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.  

II. Zasady i obowiązki Pracowników i Wychowawców. 

III. Wytyczne dla Uczestników i Opiekunów. 

IV. Postanowienia końcowe. 

 

 

I. Ogólne zasady bezpiecznego funkcjonowania w placówce podczas realizacji 

zajęć dydaktycznych, edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 

 

1. Fundacja „Wiatrak” ogranicza możliwość przebywania w placówce osób z zewnątrz 

do minimum. Zachęcamy, aby wszelkie sprawy, które nie wymagają 

bezpośredniego stawiennictwa w budynku, załatwiane były drogą telefoniczną lub 

mailową. 

2. Zajęcia świetlicowe do odwołania będą się odbywały tylko w wyznaczonych salach.  

3. Organizator dopuszcza możliwość odprowadzenia dziecka przez Opiekuna 

wyłącznie do drzwi wejściowych Świetlicy „Pinokio”, w celu przekazania Uczestnika 

pod opiekę Wychowawców. 

4. Zabronione jest samowolne przemieszczanie się dzieci po budynku Fundacji 

„Wiatrak”, udają się one niezwłocznie do wyznaczonego miejsca zbiórki. 

5. Na terenie całego obiektu obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych.  

6. Organizator prosi o możliwe zachowanie odstępów między osobami 

przebywającymi w budynku - minimum 1,5 metra.  

7. Zabrania się gromadzenia przy wejściach do budynku i w jego częściach 

wewnętrznych. 

8. Na zajęcia świetlicowe uczęszczają wyłącznie osoby zdrowe i bez objawów 

jakichkolwiek infekcji. Osoby, których najbliższa rodzina przebywa na 

kwarantannie, izolacji lub jest hospitalizowana pod kątem COVID-19 nie mogą 

korzystać z oferty Świetlicy.  

9. Uczestnicy zostaną obowiązkowo zapoznani z zasadami prawidłowej higieny oraz 

bezpieczeństwa w związku z trwającą pandemią COVID-19.  

10. Wszystkie osoby wchodzące do Świetlicy i opuszczające ją, zobowiązane są do 

dokładniej dezynfekcji rąk. Płyn dezynfekujący znajduje się przy wejściu do 

pomieszczenia.  

11. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania wszelkich środków higieny i częstego 

mycia rąk.  

12. Obowiązuje zakaz przynoszenia na zajęcia przedmiotów osobistych, Uczestnik 

może posiadać przy sobie wyłącznie rzeczy niezbędne do udziału w zajęciach.  

13. Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa do momentu wejścia na teren Świetlicy. 

Ten sam wymóg dotyczy również zajęć realizowanych w innych wyznaczonych 

pomieszczeniach, do których Uczestnicy udają się wyłącznie pod opieką 

Wychowawców. 

14. Placówka wyposażona jest w termometr bezdotykowy, Opiekunowie dzieci 

uczęszczających na Świetlicę zgadzają się na pomiar temperatury u dziecka. 

Pomiaru dokonać może wyłącznie Wychowawca.  



15. Pracownicy Fundacji „Wiatrak” ograniczają do minimum kontakt z Uczestnikami  

i Wychowawcami. 

16. Uczestnicy w trakcie trwania zajęć nie opuszczają pomieszczeń bez koniecznej 

potrzeby i zgody Wychowawcy. 

17. Organizator wyznaczy Pracownika/ Pracowników, którzy odpowiedzialni będą  

za dezynfekcję części użytkowych, z których korzystają Uczestnicy Świetlicy (klamki, 

poręcze, sanitariaty, włączniki świateł, krzesła, blaty itp.). 

18. W salach dydaktycznych powierzchnie płaskie dezynfekowane będą po każdym 

dniu zajęć. 

19. Kontrolę nad dezynfekcją pomieszczeń sprawować będzie Pracownik wyznaczony 

przez Kierownika placówki.  

20. W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym 

(wytyczne Ministerstwa Zdrowia), zajęcia będą skierowane na tok hybrydowy  

lub zdalny. 

21. Organizator zapewnia sposób szybkiej i skutecznej komunikacji telefonicznej  

z Opiekunami Uczestników zajęć w przypadku podejrzenia zarażenia COVID-19.  

22. W przypadku potwierdzenia zakażenia u osoby przebywającej w Świetlicy, 

obowiązywać będą procedury wskazane przez właściwą stację sanitarno-

epidemiologiczną. 

23. W przypadku potwierdzenia zakażenia u którejkolwiek z osób przebywających  

w Świetlicy lub mających styczność z Uczestnikami, Organizator zobowiązany jest 

do powiadomienia wszystkich interesantów znajdujących się wówczas w placówce. 

 

II. Zasady i obowiązki wychowawców. 

 

1. Wychowawcy przybywają na zajęcia zdrowi, bez oznak jakiejkolwiek infekcji.  

2. Zabrania się, aby Wychowawca podczas realizacji zajęć posiadał przy sobie 

przedmioty, które nie są niezbędne do ich przeprowadzenia. 

3. Wychowawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas 

trwania zajęć oraz do informowania Uczestników o zachowaniu wszelkich 

środków zabezpieczających (częste mycie i dezynfekcja rąk). 

4. Prowadzący zajęcia proszeni są o ich przeprowadzanie z zachowaniem 

bezpiecznej odległości pomiędzy Uczestnikami. 

5. Wychowawcy proszeni są o informowanie Uczestników o zakazie gromadzenia się  

w korytarzach, szatniach, sanitariatach i możliwie najszybszym opuszczaniu 

budynku po zakończonych zajęciach. 

6. Wychowawcy poruszają się po częściach wspólnych budynku w maseczkach 

ochronnych, mogą je zdjąć w momencie wejścia do pomieszczenia, w którym 

przeprowadzają zajęcia. 

7. Prowadzący wietrzą sale w trakcie prowadzenia zajęć lub w momencie czasowego 

jej opuszczenia. 

8. Nauczyciele, którzy zmuszeni są do korzystania z pomocy dydaktycznych dbają  

o ich dezynfekcję w trakcie i po zakończeniu zajęć. Organizator zaopatrzy sale 

zajęciowe w środek do dezynfekcji, papier jednorazowy i pojemnik na odpady.  

9. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów u któregokolwiek  

z Uczestników, Wychowawca zobowiązany do niezwłocznego poinformowania 

Koordynatora lub Kierownika Świetlicy. 

 



III. Wytyczne dla Uczestników i Opiekunów. 

 

1. Opiekunowie przyprowadzający niepełnoletnich uczestników na zajęcia, winni być 

zdrowi, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.  

2. Rodzice i Opiekunowie odprowadzają dzieci wyłącznie do drzwi wejściowych/ 

przedsionka Świetlicy. Obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich w salach 

zajęciowych. 

3. Zakazane jest przynoszenie na zajęcia, warsztaty i spotkania jakichkolwiek 

przedmiotów niezwiązanych z uczestnictwem w Świetlicy.  

4. Wychowawcy mogą dokonywać pomiaru temperatur u Uczestników Świetlicy. 

W przypadku gdy temperatura przekroczy 37,5 stopni Celsjusza, uczestnik nie 

może wziąć udziału w zajęciach. 

5. Uczestnicy zobowiązani są po wejściu do budynku od razu udać się do miejsc 

realizacji zajęć, warsztatów czy spotkań. Zakazane jest przemieszczanie się po 

korytarzach budynku bez szczególnego celu. 

6. Wychowawcy prowadzący zajęcia oraz Uczestnicy nie mają obowiązku zakrywania 

ust i nosa maseczką w trakcie ich trwania. Konieczność ta zachodzi w momencie 

przemieszania się z i do pomieszczenia. 

7. Po zakończeniu zajęć, warsztatów i spotkań zaleca się możliwie najszybsze 

opuszczenie budynku. 

8. Rodzic dziecka zobowiązany jest do każdorazowego odbierania telefonu  

od Organizatora. W przypadku zaobserwowania przez Pracownika lub 

Wychowawcę jakichkolwiek niepokojących objawów, Organizator niezwłocznie 

powiadamia o tym fakcie Opiekuna, który zobowiązany jest do natychmiastowego 

odbioru dziecka z placówki.  

9. Uczestnik, u którego stwierdzi się niepokojące objawy, zostanie poproszony  

o udanie się wraz z wychowawcą do pomieszczenia zwanego izolatką 

(pomieszczenie to znajduje się na II piętrze budynku). 

 

IV. Postanowienia końcowe. 

 

1. Wszyscy pracownicy, wychowawcy, Uczestnicy  Świetlicy zobowiązani są do 

zapoznania się z regulaminem funkcjonowania placówki w czasie trwania 

pandemii COVID-19 oraz do jego całkowitego przestrzegania.  

 

Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z powyższym regulaminem i przyjmuję 

wszystkie jego zapisy. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

Data i podpis Wychowawcy/ Rodzica lub Opiekuna prawnego Uczestnika Świetlicy 


