
Załącznik nr 3  do Procedur funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu 

od 18 stycznia 2021r. w związku z powrotem do szkoły uczniów klas I-III 

 

Regulamin świetlicy szkolnej w zakresie prowadzenia zajęć opiekuńczo-

wychowawczych w Szkole Podstawowej Nr 3 w zakresie bezpieczeństwa uczniów 

w czasie epidemii: 

 

1. Podczas prowadzenia zajęć należy zachować szczególną ostrożność w kontaktach 

z uczniami. 

2. Bezwzględnie przestrzegać procedur związanych z prowadzeniem zajęć opiekuńczo- 

wychowawczych. 

3. Nauczyciel codziennie rozpoczynając zajęcia przypomina o bezpiecznym zachowania się 

uczniów w czasie pobytu na zajęciach w szkole i poza nią. 

4. Uczeń posiada własne przybory, które czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym 

ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między 

sobą.  

5. Należy wietrzyć sale świetlicowe co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także  

w czasie zajęć. 

6. Z sal świetlicowych usunięto dywany i wykładziny; 

7. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym  

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu dystansu pomiędzy nimi. 

8. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.  

9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

10. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w 

każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.  

11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły powinni  

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich 

rodziców wynoszący min. 2 m.  

12. Rodzice nie mogą wchodzić na teren budynku szkolnego. Przekazanie ucznia pracownikowi 

szkoły odbywa się w drzwiach wejściowych. Ze względów organizacyjnych wskazane jest 

wybieranie dziecka ze świetlicy od godziny 14.30. 

13. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną.  

14. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.  

15. Jeżeli w domu przebywa osoba na izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.  

16. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka 

konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

17. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować  
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je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości 

od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania 

ucznia ze szkoły.  

18. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie pracownicy zdrowi, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną.  

19. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po 

skorzystaniu z toalety.  

20. Pozostałe zapisy Regulaminu świetlicy pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 

 

    

  

                 

 

 


