
Aneks do Regulaminu świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Katowicach 

Aneks wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w świetlicy obowiązujące 

od 1 września 2021 roku 

1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej  oraz gdy nie został na niego nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji 

domowej. 

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

objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został na nich nałożony obowiązek 

kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie  

z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania 

w przestrzeni publicznej. 

3. Opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci ze świetlicy szkolnej mogą wchodzić 

do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:  

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych  

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci 

maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych. 

Pracownik portierni dba o to, by w holu na parterze przebywało nie więcej niż 4 osoby 

maksymalnie. 

4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczkę do zastosowania  

w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz w przestrzeni 

wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

5. W przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze, toalety, szatnie, pokój nauczycielski, 

biblioteka, sekretariat ) obowiązuje nakaz noszenia maseczek - rekomendowane maseczki 

chirurgiczne. 

6. Rodzic zobowiązany jest do pozostawania w stałym kontakcie ze szkołą. Nie dopuszcza 

się sytuacji, w której rodzic nie odbiera telefonu ze szkoły. 

7. Zajęcia świetlicowe odbywają się grupach wychowawczych ( w miarę możliwości są to 

grupy  z danej klasy). Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali głównej świetlicy szkolnej,  

w sali numer 50 oraz w przydzielonych  salach dydaktycznych (sale 24, 26 i 27). Należy 

minimalizować zmiany pomieszczeń oraz wymianę uczniów w grupach świetlicowych. 

8. Pomieszczenia, w których odbywają  się zajęcia świetlicowe należy wietrzyć (nie 

rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności 

przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy 

użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji. 

9. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni  

z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się 

organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu 

oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.  

10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły. 

11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,  

w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

12. Zaleca się w pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie 

dezynfekcję rąk. 



13. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w  salach świetlicowych w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela.  

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

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

15. Do świetlicy uczeń przynosi tylko niezbędne rzeczy. Uczniowie posiadają swoje 

przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami. 

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

zdezynfekować. 

17. Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stołów, krzeseł, 

włączników, podłogi, umywalki, toalety i kranu (sala 50) oraz zabawek, gier i  sprzętu 

sportowego w pomieszczeniach świetlicowych. 

18. W przypadku gdy pracownik świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać 

na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, 

duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany 

własny środek transportu). 

19. Każda grupa świetlicowa korzysta ze stołówki szkolnej według ustalonego 

harmonogramu. 

 


