
Aneks do Regulaminu Świetlicy 
 

 

Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa 

w świetlicy w czasie epidemii. 

 

 
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 

uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po 

przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczeń powinien 

pamiętać o częstym myciu rąk, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu. 

4. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

5. Świetlica jest wietrzona nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania 

dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków 

oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

6. Uczeń w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony 

osobistej. Na terenie placówki obowiązuje nakaz zakrywania usta i nosa 

maseczką lub przyłbicą we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych do 

momentu wejścia do sali i zajęcia miejsca w ławce.  
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7. Jeżeli nauczyciel świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą 

sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan 

podgorączkowy lub gorączkę, odizoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu 

(izolatka). Następnie powiadomi on niezwłocznie rodziców/opiekunów 

prawnych o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

8. Kontakt pomiędzy rodzicami i nauczycielami odbywa się przez dziennik 

elektroniczny lub na numery telefonów podany przez rodziców w karcie 

zapisu dziecka do świetlicy. 

9. W miarę możliwości będą prowadzone zajęcia ruchowe na otwartej 

przestrzeni. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, będą usunięte lub dostęp do nich 

będzie uniemożliwiony. 

10.  Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze. 

11.  Dzieci nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, 

samochodów, pluszaków etc). 

12.  W kwestiach nieopisanych powyżej obowiązują zasady funkcjonowania 

szkoły w okresie COVID-19 ogłoszone Komunikatem Dyrektora Szkoły. 

 

 


