
Aneks nr 1 

 
Do regulaminu Świetlicy Szkolnej  

Publicznej  Szkoły Podstawowej nr 5 im. A. Mickiewicza     
 w  Kędzierzynie –Koźlu. 

 
 

Aneks wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie 

epidemii SARS- Cov-19 i obowiązuje w trakcie trwania epidemii. 

 

 

1. Rodzice (dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą 

oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) zobowiązani są zgłosić potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji 

zebranych od rodziców. 

 

2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą 

organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.  

Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj 

niepełnosprawności uczniów. 

 

3. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w świetlicy szkolnej, a w przypadku 

liczby większej niż 12 (14) uczniów - w salach dydaktycznych. W czasie pobytu dzieci  

w szkole: jedna grupa = jedna sala. 

 

4. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych salach 

dydaktycznych ,jeśli jest taka potrzeba należy unikać zmiany pomieszczeń  oraz 

wymiany uczniów w grupach świetlicowych. 

 

5. Minimalna przestrzeń do zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w sali nie 

może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*. 

 

Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, 

innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji 

wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-

sanitarnych, - np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla 

dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali 

wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej 

znajdują. 

 

6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk przed przyjściem do świetlicy, 

przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza. Ochrona podczas kichania, 

kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 

 



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

zdezynfekować. Według potrzeb pracownik wyznaczony przez dyrekcję szkoły 

dokonuje dezynfekcji stolików ,krzeseł, włączników, sprzętu komputerowego oraz 

powierzchni podłogowych. 

 

8. W sytuacji korzystania przez podmiot zewnętrzny z pomieszczeń szkoły, należy 

zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów 

oraz sprzętów należących do szkoły. 

 

9. Drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają osoby w szkole 

powinny być  otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać 

(dotykać). 

 

10. Należy wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami/pracownikami 

w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa 

(korytarze, szatnia). 

 

11. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach, w których 

realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu. 

Poszczególne grupy powinny w czasie posiłku w stołówce nie mieć ze sobą kontaktu  

i nie siedzieć przy tych samych stolikach. Możliwe jest spożywanie posiłków tam, 

gdzie dana grupa dzieci stale przebywa (świetlica/sala dydaktyczna). Dzieci mogą 

spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone  

w pojemnikach prywatnych i w takich spożywane. 

 

12.  Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować 

chorobę, w tym kaszel ,temperaturę  wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, 

będzie musiał odizolować ucznia do przeznaczonego pomieszczenia(izolatki-gabinet 

pielęgniarki) ,zachowując dystans minimum 2m odległości od innych osób. Następnie 

niezwłocznie informuje dyrekcję, sekretariat, a także rodzica /prawnego opiekuna  

o konieczności pilnego odbioru ucznia ze szkoły. 

 

13. W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się 

przez dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica/opiekuna 

prawnego w karcie zapisu do świetlicy. 

 

Stworzono na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Państwowego dla publicznych  

i niepublicznych szkół i placówek. Obowiązuje w dniach 09 – 29 listopada 2020r. 

 

 

 

 

 


