
Aneks nr 1 

do Regulaminu Świetlicy Szkolnej 

przy Szkole Podstawowej im. Karola Miarki 

w Gminie Ornontowice 

Aneks wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii 

SARS-CoV-19. Wchodzi w życie 01.09.2020. 

1. 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. 

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

rodziców lub 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. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają dzieci do przedsionka szkoły, obok 

portierni skąd uczniowie samodzielnie przechodzą do świetlicy. 

4. Uczniowie korzystający z zajęć świetlicowych zobowiązani są do 

wcześniejszego pozostawienia odzieży wierzchniej i przebrania obuwia w 

szatniach, przy swoich klasach. 

5. Przed wejściem do świetlicy uczniowie zobowiązani są do dokładnego umycia 

rąk. 

6. Uczniów w czasie zajęć obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, 

ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

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

dydaktycznych. 

8. Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie 

dystansu społecznego oraz należy unikać częstej zmiany pomieszczeń. W sali 

gdzie nie można zachować dystansu ograniczamy ćwiczenia i gry kontaktowe. 

W miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym powietrzu. 



9. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do 

wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę.  

10. W razie zaobserwowania u ucznia przez wychowawcę świetlicy objawów 

sugerujących chorobę (np. podwyższona temperatura, kaszel, ból brzucha, złe 

samopoczucie) nauczyciel powinien odizolować dziecko, zapewniając 

pozostałym wychowankom dystans 2 metrów odległości i natychmiast 

powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania dziecka ze świetlicy. 

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

znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze. 

12. Dzieci nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. 

zabawek). 

13. W razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez 

dziennik elektroniczny lub telefoniczny. 

14. Do godziny 15.00 rodzic/opiekun informuje wyznaczonego pracownika szkoły 

o odbiorze dziecka ze świetlicy, a pracownik informuje wychowawcę świetlicy, 

które dziecko i z kim wraca do domu po skończonych zajęciach.  

15. Rodzic/opiekun oczekuje na dziecko w przedsionku szkoły.  

16. Po godzinie 15.00 rodzic/opiekun zabezpieczony w środki ochrony osobistej 

odbiera dziecko bezpośrednio ze świetlicy, nie wchodząc do pomieszczenia. 

 

Stworzono na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa 

Zdrowia oraz Głównego Inspektora Państwowego dla publicznych i niepublicznych 

szkół i placówek od 01.09.2020. 

 


