
    
 

 

 

Aneks nr 1 do regulaminu świetlicy szkolnej  

„Podróżnicy” i „Astronauci”  

Szkoły Podstawowej nr 80  

im. Budowniczych Portu Północnego w Gdańsku. 

 

  

Aneks wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie 

epidemii SARS-CoV-19. Wchodzi w życie 1.09.2020  

 

 

1. Do świetlicy szkolnej będą przyjmowane dzieci rodziców/opiekunów 

pracujących, którzy nie są w stanie zapewnić im innej opieki przed i po 

zajęciach lekcyjnych. 

2. Świetlica szkolna otwarta będzie od 6:30 do 17:00 z przerwą na zajęcia 

lekcyjne.  

3. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub izolacji.  

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

wyznaczonych salach dydaktycznych. Grupy świetlicowe będą w miarę 

możliwości jednorodne względem wieku.  

5. Dzieci podczas zajęć świetlicowych będą wdrażane do tego by zachować 

bezpieczny dystans społeczny.  

6. W trakcie trwania zajęć świetlicowych sale będą wietrzone co najmniej raz 

na godzinę.  

7. Wychowawca świetlicy  podczas prowadzonych zajęć czuwa nad 

bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody 

uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk - przed przyjściem do 

świetlicy, przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie ze 



świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust.  

9. Przynosimy do szkoły tylko niezbędne rzeczy. Uczniowie posiadają swoje 

przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami. Dzieci są 

zobowiązane do nieprzynoszenia swoich zabawek oraz innych zbędnych 

przedmiotów. 

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

łatwo zdezynfekować. Wyznaczony pracownik szkoły dokonuje 

dezynfekcji stołów, krzeseł, włączników, powierzchni podłogowych, 

umywalki i kranu oraz sprzętu sportowego.  

11. Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, które 

dziecko idzie do domu. Rodzic/opiekun prawny oczekuje na dziecko  

w wyznaczonym miejscu. 

12. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą 

sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan 

podgorączkowy lub gorączkę, musi niezwłocznie odizolować ucznia  

w przeznaczonym do tego pomieszczeniu (izolatce) zachowując dystans 

minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie 

informuje dyrekcję, rodzica/opiekuna prawnego o konieczności pilnego 

odebrania ucznia ze szkoły.  
  

13. Kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się przez 

dziennik elektroniczny GPE lub na numer telefonu podany przez 

rodzica/opiekuna prawnego w karcie zgłoszeniowej do świetlicy.  
 

14. W przypadku zmiany numeru telefonu rodzic jest zobowiązany do 

niezwłocznego uaktualnienia danych w świetlicy szkolnej.  
 

15. W przypadku nauczania zdalnego nauczyciele prowadzący zajęcia  

w świetlicy przygotowują zbiór ćwiczeń/zabaw/aktywności dla dzieci  

w różnym wieku do wykonywania samodzielnego lub z członkami rodziny 

i zamieszczają je na portalu społecznościowym facebook świetlicy.  

 

 

Stworzono na podstawie: wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla publicznych  

i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. 

 

Gdańsk, 01.09.2020r. 


