
Aneks nr 1  

Do regulaminu świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Czernichowie  

 

Aneks wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii SARS – COV 19.  

Wchodzi w życie 1.09.2020  

 

1. W zajęciach świetlicowych mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów infekcji 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji ze 

względu na kontakt z przypadkiem potwierdzonym zarażeniem koronawirusem. 

2. Rodzice i opiekunowie prawni mogą odbierać swoje dzieci z zajęć świetlicowych, gdy nie posiadają 

objawów infekcji górnych dróg oddechowych. 

3. Następuje zmiana w organizacji odbioru dzieci. Rodzic/opiekun prawny podchodzi do wejścia 

głównego hali sportowej (wejście z parkingu). Następnie wchodzi do części wspólnej, dezynfekuje  

ręce i przy użyciu dostępnej krótkofalówki łączy się z wychowawcą świetlicy. Po  zawiadomieniu 

nauczyciela rodzic/opiekun prawny oczekuje na dziecko w przedsionku hali.  

4. Rodzić/ opiekun przebywający w wyznaczonej strefie szkolnej zobowiązany jest  

do przestrzegania zasad sanitarnych: 

1) 1 opiekun z dzieckiem/ dziećmi,  

2) Dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1.5 m, 

3) Dystans od pracowników szkoły min. 1,5, 

4) Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m. in. Stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)   

5. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

6. W przypadku stwierdzenia  u ucznia objawów sugerujących chorobę, izoluje się go z zachowanie 2 

metrowego dystansu od innych osób. Niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych 

oraz prosi o poinformowanie szkoły w sprawie wyników konsultacji lekarskiej. Uczeń odizolowany 

również jest w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu wyposażonym w termometr bezdotykowy 

i przebyta w nim do momenty pojawienia się w szkole rodziców/opiekunów prawnych. Rodzicie 

/opiekunowie prawni zobowiązani są do odbierania telefonów ze szkoły lub jak najszybszego 

oddzwonienia.  

7. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do 

świetlicy należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po 

przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z 

toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu. 

8. Środki do dezynfekcji rąk zostaną rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp 

dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

9. Sala świetlicowa będzie wietrzona przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw oraz w miarę 

potrzeb podczas trwania zajęć świetlicowych.  



10. W trakcie zajęć świetlicowych podczas obecności dwóch nauczycieli, następuje podział na dwie 

grupy świetlicowe, aby  ograniczyć liczebność uczniów przebywających w jednym 

pomieszczeniu.  

11. W razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez dziennik elektroniczny 

lub na numer telefonu podany przez rodzica w karcie zapisu dziecka do świetlicy. 

12. W miarę możliwości zajęcia ruchowe prowadzone będą na otwartej przestrzeni. Przedmioty 

i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, 

zostaną usunięte lub dostęp do nich będzie uniemożliwiony. Pozostałe pomoce dydaktyczne 

i sportowe używane podczas zajęć są regularnie dezynfekowane.  

13. Uczniowie używają tylko swoich przyborów do pisania, malowania, podręczników oraz innych 

rzeczy, nie pożyczają niczego od innych uczniów. W czasie zajęć mogą one znajdować się na 

stoliku lub w tornistrze. 

14. Dzieci nie mogą zabierać do szkoły/świetlicy niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawek, gier 

itp). 

15. W sali świetlicowej, w której przebywają dzieci z różnych grup klasowych zostaną utworzone 

osobne strefy dla poszczególnej klasy w celu ograniczenia kontaktu uczniów ze sobą.  (Podczas 

zajęć nie dopuszcza się do przemieszania uczniów między sobą bez zachowania dystansu 1,5 

metra i założenia ochrony ust i nosa) 

16. Wychowanków świetlicy obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa również podczas 

bezpośredniego kontaktu z nauczycielem oraz podczas przebywania w przestaniach publicznych 

na terenie szkoły (wyjście na korytarz, do toalety, szatni).  

 

Stworzono na podstawie: wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego 

Inspektoratu Państwowego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.  

  

  

 


