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Aneks nr 1 

do regulaminu świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie 

Aneks wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w świetlicy 

w czasie epidemii COVID – 19. 

Wchodzi w życie 01.09.2020 r. 

 

1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy jego domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych (lub w izolacji). 

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w razie potrzeby 

również w innych salach dydaktycznych. 

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

dystansu społecznego. Jeżeli to niemożliwe ograniczamy ćwiczenia i gry 

kontaktowe. W miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym 

powietrzu. 

4. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do 

wietrzenia sali co najmniej 1 raz na godzinę, w tym w szczególności przed 

przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu przez grupę dezynfekcji rąk. 

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

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela. 

Dziecko po wejściu do świetlicy jest zobowiązane do dezynfekcji rąk i zajęcia 

miejsca przy stoliku. Stoły po wyjściu grupy z sali świetlicy będą dezynfekowane. 
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6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły, 

przed posiłkiem, po powrocie ze świeżego powietrza), ochrona podczas kichania i 

kaszlu (w zgięcie łokcia) oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

7. Uczniowie posiadają własne przybory szkolne (ewentualnie drobne zabawki 

przyniesione z domu) i nie wymieniają się nimi z innymi uczniami. 

8. W czasie pobytu w świetlicy szkolnej dzieci nie maja obowiązku zakrywania 

nosa i ust, jednak mogą być zaopatrzone w maseczki dla zwiększenia własnego 

bezpieczeństwa. Jest to zależne od indywidualnej decyzji rodziców. 

9. Jeżeli nauczyciel świetlicy zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel, należy 

odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (izolatce w przedsionku szkoły) i 

niezwłocznie powiadomić telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) o 

konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu. 

10. Dzieci są informowane o przybyciu po nie rodziców (opiekunów prawnych, 

starsze rodzeństwo, krewnych lub osoby upoważnione wcześniej przez rodziców) 

za pomocą domofonu. Osoby odbierające dzieci ze świetlicy szkolnej oczekują na 

nie w przedsionku szkoły, a dzieci opuszczają budynek szkoły przez drzwi obok 

dyżurki woźnego. 

 

Stworzono na podstawie wytycznych: Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Państwowego dla publicznych i 

niepublicznych szkół i placówek od 01.09.2020 r. 

 

 


