
                                           Aneks nr 1  

  
           do regulaminu świetlicy Szkoły Podstawowej nr 10                        

                            im. Orła Białego w Sosnowcu  

                                

Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w świetlicy w czasie 

epidemii SARS- COV- 19 stworzone na podstawie wytycznych 
MEN, MZ oraz GIS i wchodzące w życie z dniem 01 września 2020 r. 

 
1. Opieką świetlicową zostają objęci uczniowie z klas 1-4 rodziców/ opiekunów  

pracujących; 

 

2. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, lub w izolacji; 

 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/ 

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.      

W drodze do i ze szkoły rodzice/ opiekunowie i uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej; 

 

4. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk- przed 

wejściem do świetlicy, przed posiłkiem, po powrocie ze świeżego powietrza, po 

skorzystaniu z toalety, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust; 

 

5. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna; 

 

6. Świetlicę należy wietrzyć co najmniej 1 raz na godzinę , w szczególności przed   

            przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji, której dokonuje  

            wyznaczony pracownik szkoły; 

 

7. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych salach 

dydaktycznych. Należy unikać zmiany pomieszczeń oraz wymiany uczniów                

w grupach świetlicowych. W razie potrzeby, następuje podział na  grupy świetlicowe 

celem  ograniczenia liczebności uczniów w grupach; 

 

8. Uczeń  w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej. Po 

wejściu do świetlicy nie ma obowiązku zakrywania nosa  i ust. W ciągach 

komunikacyjnych jest to wymagane. Mydło, ciepłą wodę i płyn dezynfekujący 

zapewnia szkoła; 

 

9. Jeżeli pracownik świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować 

chorobę zakaźną, kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub 

gorączkę, powinien odizolować ucznia w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu  



zapewniając minimum 2 m dystansu od innych osób. Należy niezwłocznie powiadomić 

rodziców/ opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły; 

 

10. W razie konieczności kontakt nauczyciela z rodzicem/ opiekunem, odbywa się przez 

dziennik elektroniczny lub przez numer telefonu podany  w karcie zapisu ucznia do 

świetlicy; 

 

11. W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia na otwartej przestrzeni z zachowaniem 

dystansu społecznego 1,5 metra. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie 

można łatwo zdezynfekować należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp; 

 

12. Uczniowie przynoszą do świetlicy tylko niezbędne przedmioty i własne przybory, 

którymi nie wymieniają się z innymi uczniami; 

 

13. Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, który uczeń idzie do 

domu. Rodzic/ opiekun, oczekuje na ucznia w przedsionku szkoły. 

 


