
Szanowni Państwo, 

z dniem 2 września 2020 r. Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich wraca do stacjonarnej formy 

zajęć. W związku z powyższym zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym organizuje opiekę 

świetlicową uczniom, którzy po zakończonych lekcjach przebywają w świetlicy szkolnej ze względu na 

brak możliwości zapewnienia opieki w tym czasie przez rodziców/opiekunów prawnych. Dba o 

bezpieczne przekazanie uczniów osobie sprawującej opiekę nad dziećmi w drodze powrotnej do domu 

busem szkolnym. Umożliwia skorzystanie z usług firmy cateringowej. 

•ŚWIETLICA SZKOLNA 

1.Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w  szkole 

ze względu na brak zapewnienia opieki w tym czasie. 

2.Podstawą przyjęcia ucznia do świetlicy szkolnej jest złożenie Karty zapisu do świetlicy szkolnej(karta 

składana jest rokrocznie-załącznik nr 1). 

3.Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I – III oraz uczniowie z klas IV – VIII dojeżdżający do szkoły 

busem szkolnym. W innych przypadkach rodzice/opiekunowie prawni do Karty zapisu ucznia 

zobligowani są dołączyć zaświadczenia o zatrudnieniu. W przypadku prowadzenia działalności 

gospodarczej-wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(dotyczy uczniów 

korzystających z opieki świetlicowej, którzy nie korzystają z busa). 

4.Opieka świetlicowa odbywać się będzie: 

    -w pawilonie dla klas pierwszych (klasa I a i I c) oraz drugich 

    -w starym budynku szkoły dla klas pierwszych (klasa I b i I d) 

    -w nowej szkole dla klas trzecich oraz klas 4-8 

5.Świetlica jest czynna w następujących godzinach: 

    -w pawilonie 6.30-17.00 

    -w starym budynku szkoły 7.30-16.15 

    -w nowej szkole 7.00-17.00 

6.Uczniowie klasy I b i Id korzystający z opieki świetlicowej przed godziną 7.30 odprowadzani są przez 

rodziców/opiekunów prawnych do pawilonu. 

7.Po zakończonych zajęciach dydaktycznych uczniowie odbierani są przez rodziców. W przypadku 

korzystania przez ucznia ze świetlicy szkolnej po zakończonych zajęciach uczeń odprowadzany jest do 

świetlicy przez nauczyciela, który w danym dniu prowadzi z  danym zespołem klasowym ostatnią lekcję. 

8.Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzając bądź odbierając ucznia ze świetlicy szkolnej nie mogą 

przebywać na jej terenie.  

9.Odbieranie uczniów odbywa się w następujący sposób: 

- rodzic/opiekun prawny czeka przy drzwiach wejściowych na swoje dziecko, 

- osoba dyżurująca powiadamia nauczyciela świetlicy o potrzebie przyprowadzenia dziecka,   

 -nauczyciel odprowadza dziecko do drzwi sali i przekazuje dyżurującej osobie, 



 - osoba dyżurująca przekazuje dziecko rodzicowi. 

10.Dla zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa ze świetlicy szkolnej zostały usunięte wszelkie 

elementy, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla uczniów(klocki, gry itp.)Uczniowie  mogą 

korzystać jedynie z własnych przyborów szkolnych, niewielkich rozmiarów zabawek,  na własny użytek. 

11.Każda z sal świetlicowych wyposażona będzie w dozownik z płynem do dezynfekcji rąk. 

12.Z uwagi na obowiązujący reżim sanitarny mający zabezpieczyć uczniów przed zagrożeniem 

epidemiologicznym, proszę aby ze świetlicy szkolnej korzystali tylko i wyłącznie uczniowie, których 

rodzice/ opiekunowie prawni nie są wstanie zapewnić opieki swoim dzieciom. 

•BUS 

1.Korzystanie z busa możliwe jest tylko i wyłącznie po dostarczeniu do szkoły Deklaracji. Przewóz 

uczniów nie jest możliwy na podstawie nieaktualnych deklaracji. Dokument obligatoryjnie wypełniany 

jest przez rodziców /opiekunów prawnych w danym roku szkolnym, którego transport 

dotyczy(załącznik nr 2). 

2.Na wniosek Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich w porozumieniu z pracownikiem 

Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach odpowiedzialnym z ramienia Gminy za transport 

dzieci w drodze  do i ze szkoły została zwiększona liczba kursów busów szkolnych. Obowiązujące od 

dnia 2 września 2020 r. rozkłady jazdy znajdują się w załącznikach( załącznik nr 3,4,5). 

3.Rozkład jazdy busów obowiązujący od dnia 2 września może ulec zmianie w związku z organizacją 

wydawania posiłków. W miarę możliwości organizacyjnych harmonogram obiadów zostanie 

przygotowany w taki sposób aby wyeliminować przebywanie w tym samym czasie zbyt dużej ilości 

zespołów klasowych. Zgodnie z wytycznymi  przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego 

korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje 

się m.in. zmianowe wydawanie posiłków. 

4.Uczeń korzystający z busa powinien być zaopatrzony w środki ochrony osobistej (maseczki).  

W przypadku braku posiadania maseczki uczeń nie będzie mógł skorzystać z busa. 

•USŁUGI CATERINGOWE 

1. Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich umożliwia uczniom spożywanie posiłków na  terenie 

szkoły. 

2.Zamawianie posiłków odbywa się za pośrednictwem strony internetowej, pod adresem 

http://zamowposilek.pl/ (załącznik nr 6). 

3. Rodzice/opiekunowie prawni przy użyciu aplikacji zamawiają, odmawiają i płacą za posiłki.                          

4. Osoby wydające posiłki na terenie szkoły otrzymują listy z aktualnymi zamówieniami. 

5. W każdej chwili można zobaczyć zrealizowane i planowane zamówienia. 

 6. Obsługa wydawać będzie przygotowane czyste zestawy sztućców wraz z posiłkiem.  

 7. Uczniowie wchodzący na stołówkę dezynfekują ręce przed podejściem do miejsca wydawania    

posiłku oraz sztućców. 

6.Przed i po posiłku stoliki są dokładnie myte i dezynfekowane. 


