
Aneks nr 1  

do regulaminu świetlicy szkolnej  

I Społecznej Szkoły Podstawowej STO  

w Radomiu  

Aneks wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie 

pandemii SARS- CoV – 19. 

 Do świetlicy może uczęszczać uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy 

nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

 Przed wejściem do sali uczeń dezynfekuje ręce. 

 Zaleca się szczególne dbanie o higienę, w tym częste mycie rąk z użyciem 

mydła oraz nie dotykanie okolic twarzy, ust i nosa. 

 Sale wietrzone są raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej. 

 Zajęcia świetlicowe będą odbywać się w wyznaczonych salach lekcyjnych. 

 W sali, w której przebywa grupa nie mogą znajdować się przedmioty 

i sprzęty, których nie można zdezynfekować. 

 Uczniowie nie przynoszą do świetlicy zabawek i wszelkich zbędnych 

przedmiotów. 

 Uczeń po skończonej zabawie odkłada zabawkę w wyznaczone miejsce 

w celu jej dezynfekcji. 

 Przybory i rzeczy wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie 

dezynfekować. 

 Uczeń posiada własne przybory szkolne (kredki, farby, bloki itp.) z których 

może korzystać podczas zajęć. Uczniowie nie mogą wymieniać się 

przyborami szkolnymi. 

 W świetlicy ograniczona jest aktywność sprzyjająca bliskiemu kontaktowi 

pomiędzy uczniami i wychowawcami świetlicy. 

 Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz z pobytu na świeżym powietrzu 

na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi. 



 Rodzice/opiekunowie prawni lub osoby upoważnione do odbioru ucznia są 

zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do innych 

dzieci, rodziców i pracowników szkoły. 

 Rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka ze świetlicy w miarę możliwości 

jak najszybciej po zakończonych zajęciach lekcyjnych w celu 

zminimalizowania ryzyka zarażenia COVID-19. 

 Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, które 

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

w wyznaczonym miejscu. Wyjątek stanowią rodzice uczniów klas „0”, którzy 

mogą wejść do szatni z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa 

(stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk). Rodzice mogą bezpośrednio odebrać dziecko 

przebywające na boisku szkolnym z zachowaniem bezpiecznej odległości. 

 

 


