
Załącznik nr 2b  

do Regulaminu funkcjonowania 

SP22 podczas epidemii COVID-19 

 

 

Aneks nr 1 

 

Do regulaminu świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 22 w Rudzie Śląskiej 

Aneks wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii Sars-CoV-19. 

Wchodzi w życie 01.09.2020r. 

 

 

1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać tylko uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

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

objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych. W drodze do i ze 

szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci do świetlicy oraz odbierający dzieci ze świetlicy 

szkolnej mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

 

 1 opiekun z dzieckiem/ dziećmi, 

 Dystansu od opiekuna z dzieckiem/ dziećmi min. 1,5 m, 

 Dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

 Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona 

ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

 

4. W szatni, jeżeli jest taka możliwość, uczniowie korzystają z co drugiego wieszaka i miejsca 

na buty.  

5. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz innych salach dydaktycznych.  

6. W pomieszczeniach wykorzystanych na zajęcia świetlicowe wywieszono instrukcje z zasa-

dami zachowania higieny. 

7. Wszystkim wchodzącym do świetlicy należy zapewnić środki do dezynfekcji rąk.  Są one  

rozmieszczone są  w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod 

nadzorem opiekuna.  

8. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas 

kichania i kaszlu, oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczeń powinien pamiętać o 

częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze 

świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety. 

9. W czasie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia 

pomieszczenia co najmniej raz na godzinę, w tym w szczególności przed przyjęciem 

wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

10. Sale świetlicowe, toalety oraz ciągi komunikacyjne są regularnie myte i dezynfekowane. 

11. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych przestrzegają zasad współżycia w grupie 

związanych z COVID-19 oraz respektują polecenia nauczyciela związane z COVID-19. 

12. Uczniowie posiadają własne przybory piśmiennicze i inne: kredki, mazaki, ołówki, pióro, 

klej, nożyczki itp.. Nie jest możliwe wymienianie się przedmiotami z innymi uczniami lub 

pożyczanie ich. 



13. Dzieci nie powinny zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów: zabawek, 

samochodów, pluszaków itd. 

14. W miarę możliwości należy organizować zajęcia na otwartej przestrzeni. Przedmioty i 

sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, 

należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

15. Jeśli 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 odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 

zapewniając minimum 2m odległości od innych osób. Następnie powinien on niezwłocznie 

powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

16. W razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez dziennik 

elektroniczny lub przez numery telefonu podane przez rodzica w karcie zapisu dziecka do 

świetlicy. 

17. Uczeń, u którego w domu przebywa ktoś na kwarantannie, musi pozostać w domu. 

Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie 

domowym z osobą przebywającą na kwarantannie również podlegają kwarantannie. 

 

 

 

 

 

 

 

Stworzono na podstawie: wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia 

oraz Głównego Inspektora Państwowego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 

września 2020 r.  

 

 

 

 

Sporządził         Zatwierdził 
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