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Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabanowie 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ŚWIETLICY  

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ W GRABANOWIE 

 

1. W czasie epidemii wskazane jest ograniczenie przebywania dziecka  

w świetlicy szkolnej do koniecznego minimum. Rodzice, którzy mają możliwość 

zapewnienia opieki nie powinni pozostawiać dziecka w świetlicy. 

 

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

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

warunkach domowej izolacji. 

 

3. Uczniów w świetlicy szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: niepodawanie ręki na 

powitanie, częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust.  

 

4. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w sali, w której odbywają się zajęcia świetlicowe. 

Stosowanie ich odbywa się pod nadzorem nauczyciela świetlicy. 

 

5. Świetlica jest wietrzona nie rzadziej niż co godzinę, a w szczególności przed przyjściem 

wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

 

6. W świetlicy znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć lub 

zdezynfekować. 

 

7. Pracownik obsługi dezynfekuje powierzchnie płaskie (stoliki, krzesła, biurko, pomoce, 

podłoga) oraz powierzchnie wspólne (klamki, włączniki). 

 

8. Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali klasy I, a w razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. 

 

9. Podczas zajęć świetlicowych dzieci w miarę możliwości zachowują wymagany dystans 

społeczny. 

 

10. W czasie zajęć świetlicowych dopuszcza się przebywanie uczniów pod opieką 

nauczyciela na korytarzu szkolnym i placu przyszkolnym z zachowaniem 

odpowiedniego dystansu społecznego. 

 

11. W przypadku niemożliwości zachowania dystansu społecznego uczniowie zobowiązani 

są do zakrycia ust i nosa maseczką/przyłbicą. 

 

12. Uczniowie przebywający w świetlicy posiadają własne przybory, które w czasie zajęć 

mogą znajdować się na stoliku lub w tornistrze. 

 

13. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 



 

14. Uczniowie nie mogą przynosić zabawek, niepotrzebnych przedmiotów. 

 

15. Dzieci nie dzielą się z innymi przyniesionym do szkoły jedzeniem i piciem. 

 

16. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

 

17. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z 

użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy 

zabezpieczyć go przed używaniem. 

 

18. Nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z uczniami  

w świetlicy wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują podczas zajęć, 

dlaczego zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu 

wzbudzenia w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje 

zachowanie bez poczucia lęku. 

 

19. Nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z uczniami prezentują 

techniki właściwego mycia i dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonych w widocznym 

miejscu w szkole. 

 

20. Jeżeli u ucznia zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcje dróg 

oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel, następuje izolacja ucznia do odrębnego 

pomieszczenia z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób. 

Niezwłocznie powiadomiony zostaje rodzic/opiekun prawny o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły. 

 

21. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z 

mydłem. 

 

 


