
Załącznik nr 2 do Procedur obowiązujących 
 w Szkole Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego 

od  1 września 2020 roku  
 
 
 

Regulamin zachowania bezpieczeństwa w świetlicy szkolnej 

w Szkole Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie 

od 1 września 2020 r. 

- w czasie trwania epidemii COVID-19 

 

1. Poniższy Regulamin zachowania bezpieczeństwa obowiązuje od 1 września 2020 roku. 

2. Organizacja zajęć w świetlicy szkolnej w czasie trwania epidemii Covid-19 uwzględnia wytyczne 

GIS, MZ oraz MEN. 

3. Podczas przyprowadzania dziecka do szkoły w godzinach porannych, dzieci są 

przyporządkowane do świetlicy według klas – klasa I-II (świetlica młodsza), klasa III-VI (świetlica 

starsza). 

4. Podczas odbierania dziecka ze świetlicy rodzic dzwoni na dzwonek do świetlicy i czeka przed 

przeszklonymi drzwiami szkoły na pracownika szkoły, który posyła dziecko. 

5. Jeżeli dziecko nie jest zgłoszone do świetlicy, po zakończonych lekcjach czeka na parterze na 

przyjście rodzica. Rodzic nie wchodzi na teren szkoły. 

6. Jeżeli dziecko przebywa na szkolnym podwórku, rodzic przechodzi przez tunel łączący Plac 

Kościelny z podwórkiem (od strony parkingu) i czeka przy bramce. Dyżurujący nauczyciel 

informuje dziecko o przybyciu rodzica. Informacja o wyjściu dzieci ze świetlicy na podwórko 

zostanie umieszczona na drzwiach szkoły. 

7. Przed wejściem do świetlicy każde dziecko zobowiązane jest umyć ręce oraz stosować się do 

ogólnych zasad higieny podczas przebywania w świetlicy (częste mycie rąk, ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa, ust). 

8. Podczas przebywania w świetlicy dzieci mogą korzystać z własnych przyborów szkolnych - 

piórników oraz podręczników.  Dzieci nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między 

sobą. 

9. W świetlicy zostanie ograniczona liczba zabawek. Gry i zabawki, których nie można 

zdezynfekować zostaną usunięte lub uniemożliwi się do nich dostęp.  

10. Z sal usunięte zostaną dywany oraz inne przedmioty, które nie nadają się do stałej dezynfekcji. 

11. Gry, zabawy oraz inne aktywności sprzyjające bliskim kontaktom pomiędzy dziećmi zostaną 

ograniczone. 



12. Dzieci nie mogą przynosić z domu żadnych zabawek oraz innych niepotrzebnych przedmiotów. 

13. W miarę możliwości i sprzyjającej aury dzieci będą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu 

na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

14. Podczas przebywania na podwórku dzieci korzystają z udostępnionych urządzeń zabawowych 

i sprzętu, który podlega dezynfekcji. 

15. Nauczyciele są zobowiązani regularnie przypominać dzieciom o podstawowych zasadach 

higieny oraz systematycznie wietrzyć sale. 

16. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej oraz 

organizacją pracy szkoły. 

 

 


