
Aneks do Regulaminu świetlicy szkolnej SP 38 w Krakowie 

dotyczący zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii 

stworzony na podstawie wytycznych MEN, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. 

1. W pierwszej kolejności zapisywani są do świetlicy uczniowie klas I - III, których 

rodzice pracują i  nie mają możliwości łączenia pracy zawodowej z opieką nad 

dzieckiem.  

2. Ponadto wprowadza się pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy dzieci pracowników 

systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw 

produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19.  

3. Uczniowie klas IV mogą być zapisani do świetlicy tylko w miarę wolnych miejsc. 

4. Grupy świetlicowe będą organizowane z zachowaniem zasad higieny sanitarnej. 

5. Zajęcia opiekuńcze odbywać się będą w trzech salach świetlicowych oraz w innych 

wyznaczonych salach dydaktycznych. 

6. Uczniowie w zależności od ich liczby, mogą zostać poproszeni o założenie maseczki.  

7. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (przed przyjściem do 

sali świetlicowej należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu 

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

8. Zabawki, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować 

zostały usunięte z sal świetlicowych lub uniemożliwiono do nich dostęp. 

Przybory do zajęć ruchowych (piłki, skakanki, obręcze itp.) będą na bieżąco czyszczone 

lub dezynfekowane. 

9. Sale świetlicowe oraz części wspólne (korytarze) będą wietrzone nie rzadziej, niż co 

godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed 

przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

10. Uczniowie mają własne przybory, którymi nie mogą wymieniać się z innymi dziećmi. 

11. W miarę możliwości dzieci będą korzystać z boiska i placu zabaw. 

Zaleca się dostosowanie odzieży dziecka do warunków atmosferycznych. 

12. Zabawy ruchowe, w których nie można zachować dystansu będą ograniczane do 

minimum. 

13. Spożywanie przez dzieci posiłków w salach świetlicowych będzie możliwe z 

zachowaniem zasad higieny (mycie rąk przed i po jedzeniu). 

14. W ramach pobytu dziecka w świetlicy będą organizowane wyjścia na obiad w stołówce 

szkolnej. 

15. Rodzic przyprowadzający dziecko do świetlicy doprowadza je do części 

ogólnodostępnej.  

Po wejściu do części przeznaczonej tylko dla uczniów i pracowników szkoły dziecko 

samodzielnie przechodzi do sali świetlicy i zgłasza się do wychowawcy. Nie ma 

możliwości bezpośredniego przyprowadzenia dziecka przez rodzica do świetlicy 

szkolnej. 



16. Odbiór dziecka przez rodzica z zajęć świetlicowych następuje poprzez poinformowanie 

o swoim przyjściu po dziecko przez videodomofon znajdujący się przy głównych 

drzwiach wejściowych szkoły i odbywa się tylko w części ogólnodostępnej szkoły. Nie 

ma możliwości bezpośredniego odbioru dziecka ze świetlicy.  

Ze względu na obowiązujące procedury bezpieczeństwa czas oczekiwania na dziecko 

może ulegać wydłużeniu.  

 

 

 


