
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka 

w Siemianowicach Śląskich z dnia 17 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedur oraz aneksów 

do regulaminów obowiązujących w szkole w czasie pandemii  

 

 

Aneks do Regulaminu świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 13 

w Siemianowicach Śląskich 

 

  

1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy 

nie przebywają na kwarantannie lub objęci są izolacją. 

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w razie potrzeby w innych 

salach dydaktycznych. Należy unikać zmiany pomieszczeń oraz wymiany uczniów 

w grupach świetlicowych. 

3. Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania 

zabezpieczenia ust i nosa w czasie pobytu w świetlicy szkolnej. 

4. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali 

co najmniej raz na godzinę, w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci 

oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

5. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela. 

6. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. 

7. Do świetlicy przynosi się tylko niezbędne rzeczy. Uczniowie posiadają swoje przybory 

szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami. 

8. Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stołów, krzeseł, 

włączników, podłogi, umywalki i kranu oraz sprzętu sportowego. 

9. Aby odebrać dziecko, rodzic lub opiekun prawny oczekuje przed furtką od ulicy 

Norberta Barlickiego lub Harcerskiej, dzwoniąc wcześniej na numer komórkowy 

świetlicy szkolnej (531 932 288). 

10. Jeżeli pracownik świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować 

chorobę, stosuje się do odpowiedniej procedury. 

11.  Na czas stanu epidemiologicznego kącik zabaw jest wyłączony z użytku. 

12. Uczniom objętym opieką w świetlicy szkolnej nie udostępnia się żadnych artykułów 

plastycznych, zabawek, gier planszowych itp. 

13. W momencie objęcia miasta strefą żółtą lub czerwoną, udział w zajęciach 

świetlicowych w pierwszej kolejności umożliwia się dzieciom pracowników systemu 

ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw, 
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realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19. 


