
ANEKS nr 1 

do Regulaminu Świetlicy Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu 

dotyczący zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii SARS-CoV-19 

wchodzi w życie 1.09.2020r. 

 

1. Niniejszy aneks obowiązuje do momentu ogłoszenia końca epidemii COVID-19 lub 

zmiany wytycznych wydanych przez MEN, MZ i GIS.  

2. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych.  

3. 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.  

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

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

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

5. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w świetlicy w miejscach umożliwiających łatwy 

dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.  

6. Nauczyciele świetlicy wyjaśniają dzieciom:  jakie zasady obowiązują w szkole oraz 

świetlicy w czasie epidemii, zwracają uwagę na to, aby dzieci często i regularnie myły ręce.  

7. Sale wykorzystywane na zajęcia świetlicowe będą regularnie wietrzone (nie rzadziej, niż co 

godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem 

wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

8. W trakcie zajęć świetlicowych, w ramach możliwości lokalowych, nauczyciele 

zobowiązani są do organizacji zajęć ograniczających bezpośredni kontakt uczniów ze sobą,           

a w sprzyjających warunkach pogodowych – na świeżym powietrzu.   

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

zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, 

powinien odizolować ucznia w wyznaczonym miejscu, w izolacji od innych osób. Następnie  

niezwłocznie powiadamia rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły- 

zwracamy więc uwagę na aktualizowanie na bieżąco numerów telefonów do rodziców                       

i opiekunów dziecka.  



10. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo 

zdezynfekować. Dezynfekcji zabawek, stołów, krzeseł, podłóg, włączników oraz sprzętu 

sportowego  dokonuje wyznaczona osoba obsługi. 

11. Rodzic (osoby pisemnie upoważnione przez rodziców) odbierając dziecko ze świetlicy 

szkolnej, informuje o tym wychowawcę świetlicy okazując się dowodem tożsamości, a 

następnie oczekuje na ucznia w przestrzeni wspólnej, na korytarzu szkolnym z zachowaniem 

dystansu od innych osób. 

12. Uczniowie powinni mieć własne przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi. 

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

pluszaków itp.). 

14. Kontakt rodzica z wychowawcą odbywa się  za pośrednictwem dziennika elektronicznego   

oraz numeru telefonu rodzica podanego w karcie zgłoszenia oraz w szczególnych sytuacjach 

osobisty-  z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

 

Podstawa prawna: 

 • Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej,  Ministerstwa Zdrowia, Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 

2020r. 

 


