
Załącznik nr 5 

do Regulaminu funkcjonowania 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Oleśnickich 

od 1 września 2020 r. 

 

1. Na zajęcia świetlicowe mogą uczęszczać dzieci bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 

lub izolacji w warunkach domowych. 

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej (budynek ZNP) oraz w innych salach 

dydaktycznych (parter sala nr: 1, 2 i 3). Należy unikać zmiany pomieszczeń oraz wymiany 

uczniów w grupach świetlicowych.  

3. Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie dystansu 

społecznego. W miarę możliwości należy jak najczęściej organizować zajęcia na świeżym 

powietrzu. 

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

posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i szalu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

5. Uczniowie do świetlicy przynoszą tylko niezbędne rzeczy. Uczniowie posiadają swoje 

przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami. Nie przynoszą zabawek, 

kolorowanek ani innych dodatkowych przedmiotów z domu. 

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

zdezynfekować. 

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

w tym kaszel, katar, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę powinien 

postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 2 do Regulaminu 

funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Oleśnickich obowiązującymi od dnia 

01.09.2020r. 

8. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych wychowawca klasy odprowadza dzieci świetlicowe 

do odpowiednich sal. Uczniowie przypisani do świetlicy głównej są odbierani w dolnej 

szatni, po uprzednim przygotowaniu dzieci do wyjścia z zachowaniem wszystkich zasad 

bezpieczeństwa. 

9. Odbiór dzieci ze świetlicy głównej (budynek ZNP) odbywa się przy pomocy wideotelefonu. 

Po rozpoznaniu przez wychowawcę opiekuna dziecka zostaje on wpuszczony do obiektu. 

Na dziecko oczekuje przed drzwiami sali świetlicowej nie wchodząc do środka. 

10. W świetlicach klasowych (sala nr 1, 2 i 3) rodzic odbiera dziecko sygnalizując swoją 

obecność (np. pukając do drzwi), nie przekraczając progu sali. 

11. W oddziałach przedszkolnych odbiór dzieci odbywa się przy pomocy dzwonka. 

12. Po rozpoznaniu przez wychowawcę opiekuna dziecka uczeń jest doprowadzony przed salę. 

13. Opiekunowie dzieci, którzy doprowadzają i odbierają dzieci ze wszystkich świetlic 

szkolnych zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpiecznej odległości 

oraz zabezpieczenia nosa i ust maseczką ochronną lub przyłbicą. 

 


