
Aneks do regulaminu świetlicy – zasady postępowania na czas pandemii 

1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej przychodzą do szkoły o wyznaczonej 

godzinie wchodząc wejściem głównym. 

2. Osoby z zewnątrz nie mogą przebywać w części wydzielonej dla świetlicy. 

3. Po przyjściu do szkoły dziecko musi niezwłocznie umyć ręce. 

4. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania 

i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

5. Uczniowie regularnie myją ręce, szczególnie po przybyciu do sali, przed jedzeniem, po 

skorzystaniu z toalety, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu oraz przed i po używaniu 

wspólnych przyborów i zabawek. 

6. W świetlicy nie mogą uczęszczać uczniowie chorzy, przebywający na kwarantannie lub 

izolacji. 

7. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi 

temperaturę. 

8. Jeśli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych (gorączka, kaszel), uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu 

lub w wyznaczonym miejscu a jego rodzice/opiekunowie zostaną o tym niezwłocznie 

powiadomieni. 

9. W czasie zajęć programowych uczniowie korzystają z pomocy i przyborów znajdujących się 

w świetlicy, które po każdych zajęciach zostaną zdezynfekowane i wyłączone z użytku na 

okres dwóch dni. 

10.  Podczas zajęć dowolnych uczniowie korzystają z własnych przyborów, którymi nie 

wymieniają się między sobą. 

11.  Uczniowie nie zabierają ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów. 

12.  W świetlicy będą regularnie wietrzone sale a w przypadku sprzyjających warunków 

atmosferycznych zajęcia będą się odbywały przy uchylonych oknach. 

13.  Uczniowie w razie sprzyjających warunków atmosferycznych będą przebywać na 

świeżym powietrzu (boisko, plac zabaw). W związku z częstymi wyjściami na zewnątrz 

uczniowie powinni być ubrani stosownie do pogody. 

14.  Opiekun odbierający dziecko ze świetlicy korzysta z wejścia przylegającego do 

przestrzeni świetlicowej. Nauczyciel pełniący dyżur przy wejściu wywołuje dziecko, które 

po przebraniu się wychodzi głównym wyjściem. 

15.  W przypadku pilnych sytuacji dotyczących uczniów przebywających w świetlicy 

opiekun dziecka ma możliwość skontaktowania się z nauczycielami świetlicy pod numerem 

telefonu: 533 317 951. 


