
ANEKS Nr 3 

 DO REGULAMINU ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ nr 194 w ŁODZI 

Aneks wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie 

epidemii SARS – COVID – 19 obowiązujące od 1 września 2021 

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

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

w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Rodzice chcący skorzystać z  opieki świetlicy muszą zgłosić w szkole taką potrzebę. 

Pierwszeństwo mają rodzice aktywni zawodowo a w szczególności rodzice zatrudnieni w 

podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych podmiotach realizujących 

zadania publiczne w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 

19. 

3. Zaleca się podczas zajęć świetlicowych korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz 

pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.  

4. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę podczas zajęć oraz przed rozpoczęciem i 

po zakończeniu zajęć. 

 

5. Nadal obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem – przede 

wszystkim po przyjściu do świetlicy, przed posiłkiem, po przyjściu z boiska,  ochrona 

podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Środki do dezynfekcji rąk 

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

nadzorem nauczyciela. 

6. Nadal zachowujemy dystans między sobą (1,5 m) w świetlicy  i dodatkowo stosujemy 

osłonę ust i nosa w przestrzeni wspólnej (korytarz, szatnia). 

7. Wyjścia grupowe są możliwe tylko w miejsca otwarte takie jak park, las, teren zielony z 

zachowaniem dystansu od osób trzecich i zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.  

 

8.   Przynosimy do szkoły tylko niezbędne rzeczy. Uczniowie posiadają swoje przybory 

szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami. 

9. Jeśli dziecko nosi ze sobą jakąś zabawkę i wynika to z konieczności jej posiadania, należy 

dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie 

dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

 

10. Dzieci mogą spożywać w świetlicy posiłki i napoje przyniesione z domu. Powinny być 

one przynoszone w pojemnikach prywatnych. 

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

zdezynfekować. Wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stołów, krzeseł, 

włączników, klamek, powierzchni podłogowych, umywalki i kranu oraz sprzętu sportowego. 



14.  Rodzic/opiekun prawny kontaktuje się ze świetlicą poprzez telefon służbowy i  oczekuje 

na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu przy wejściu do szkoły. 

15.   Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę 

dróg oddechowych, w tym katar, kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub 

gorączkę, powinien odizolować ucznia w izolatorium szkolnym zachowując dystans 

minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie informuje rodzica/opiekun 

prawnego o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

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

przez numer telefonu podany przez rodzica/opiekuna prawnego w karcie zapisu. 

Opracowano na podstawie: wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i 

niepublicznych szkół i placówek. 

 

……………………………………………. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Ja niżej podpisany: 

………………………………………………………………………………………. 

(nazwisko i imię rodzica/ opiekuna prawnego) 

Zapoznałem/łam się z regulaminem bezpieczeństwa dostosowanym do wytycznych 

sanitarnych w związku z zagrożeniem epidemicznym. 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa w świetlicy 

szkolnej. 

PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


