
                                                                                                                                                Załącznik nr 1               

                                                                                   do Regulaminu świetlicy szkolnej SP2 w Legionowie  

 
Regulamin Świetlicy Szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego 

w Legionowie w trakcie epidemii COVID-19 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Legionowie                                                                                                                                                                                      

z dn.28.08.2020r., opierając się na zastosowanych procedurach bezpieczeństwa w trakcie pandemii 

COVID-19 dokonuje się uzupełnienia art.3 pkt.18 o brzmieniu:  
 

§ 9.Zasady ogólne pracy w świetlicy szkolnej  

z zastosowaniem bezpieczeństwa w trakcie pandemii Covid-19: 

 
1. Praca świetlicy odbywa się w podwyższonym reżimie sanitarnym.  

2. Uczniowie pod opieką wychowawcy świetlicy mogą w określonym czasie wychodzić na boiska                        

i szkolne place zabaw. 

3. Istnieje bezwzględny zakaz przynoszenia z domu różnych przedmiotów – w tym zabawek i wszelkich 

dodatkowych przedmiotów . 

5. Chcąc odebrać dziecko ze świetlicy, rodzic/opiekun dzwoni domofonem znajdującym się przy 

wejściu do szkoły i czeka na informacje od nauczyciela. 

6. Wprowadza się zakaz odbierania dzieci w czasie pobytu w świetlicy na dodatkowe wyjścia dziecka, 

np. wizyty u dentysty lub inne i ponowny powrót do szkoły w ciągu danego dnia. 

7. Korzystanie z biblioteki szkolnej w czasie pobytu dzieci w świetlicy zostaje tymczasowo zawieszone. 

8. Uczniowie bezwzględnie stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem, nie podają ręki na 

powitanie, nie dotykają się, zachowują dystans oraz unikają dotykania oczu, nosa i ust. 

9. W przestrzeni ogólnoszkolnej obowiązuje uczniów noszenie maseczek. 

10. Istnieje bezwzględny zakaz dzielenia się i częstowania innych uczniów swoim posiłkiem.  

11.Podczas zajęć świetlicowych uczniowie korzystają wyłącznie ze swoich przyborów. 

12. Uczniowie przebywający w świetlicy utrzymują dystans społeczny przebywając w odpowiedniej, 

zalecanej odległości od siebie. 

13.Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w miejscu łatwo dostępnym dla wychowanków.                               

14.Sale świetlicy są wietrzone nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania wychowanków                     

w salach, a w szczególności przed przyjęciem uczniów oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

§ 10.Postanowienia końcowe 

 

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora. 

2.Wszelkich zmian w regulaminie może dokonać kierownik świetlicy i dyrektor placówki przez 

uchylenie, zmianę lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów. 

3.O zmianach w regulaminie dyrektor informuje pracowników i rodziców dzieci  

szkolnych. 

4.Procedury obowiązują do odwołania.  

5.Złożenie deklaracji uczęszczania dziecka do świetlicy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu.  

 


