
 

Regulamin świetlicy szkolnej 
obowiązujący  w warunkach pandemii COVID – 19 

w SOSW w Sanoku  (budynek ul. Lipińskiego) 
  

Informacje ogólne 
 
1. Na terenie szkoły i świetlicy szkolnej nie mogą przebywać osoby z zewnątrz nie będące 

pracownikami SOSW w Sanoku. 
 

Przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci 
 

1. Do świetlicy przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe. 
2.  Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbierane osobiście przez 

rodziców/opiekunów z sali świetlicowej w godzinach pracy świetlicy,                                       
z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa przez stosowanie środków ochrony                    
tj. zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni lub używania rękawiczek jednorazowych.  

3. Dzieci, rodzice i opiekunowie wchodząc do budynku szkoły dezynfekują ręce, następnie 
przechodzą do szatni, gdzie przy zachowaniu obowiązującego dystansu społecznego  
przebierają się.  

4. Rodzice/opiekunowie nie mogą przejawiać jakichkolwiek oznak chorobowych,                     
a domownicy  przebywać na kwarantannie ani w izolacji. 

5. W przypadku podwyższonej temperatury dziecka (powyżej 37,5 C)  nie zostaje ono 
przyjęte do świetlicy. 

6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 
zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi,  

c) dystansu od pracowników szkoły. 

7. Dziecko ze świetlicy powinno być odbierane przez osobę dorosłą, wskazaną w karcie 
świetlicowej przez rodziców/opiekunów.  

Pobyt dzieci w świetlicy 
 
1. Po dezynfekcji rąk oraz skorzystaniu z szatni dziecko wchodzi do sali świetlicowej. 
2.  Rodzic/opiekun nie wchodzi do sali świetlicowej oraz zachowuje dystans społeczny              

od pracowników, innych dzieci i ich opiekunów.  
3. W świetlicy sprawowana jest opieka z zachowaniem zasad dystansu społecznego, jak        

i podstawowych zasad higieny. Jedna grupa świetlicowa przebywa w wyznaczonej, stałej 
sali. 

4. Dzieciom nie wolno przynosić do świetlicy żadnych zabawek ani przedmiotów osobistych 
z wyjątkiem bidonu oraz piórnika z przyborami szkolnymi. 

5. Dzieci nie mogą korzystać z gier, książek, pluszowych maskotek oraz innych elementów 
wyposażenia placówki, których nie można zdezynfekować. Nie mogą również wymieniać 
się przyborami szkolnymi. 



6. Zestawem klocków, mat piankowych, pinezek wtykowych oraz innych przedmiotów, 
które można zdezynfekować może bawić się tylko jedno dziecko. Bezpośrednio po 
zakończeniu pracy świetlicy należy je zdezynfekować  lub odłożyć do ,,kwarantanny’’. 

7. Sala świetlicowa jest wietrzona raz na 45 minut, w razie  możliwości także w trakcie zajęć. 
8. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

 

Wytyczne dodatkowe: 
1. Rodzice/opiekunowie, dzieci i nauczyciele muszą stosować i przestrzegać podstawowych 

zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:  

 często myć ręce zgodnie z instrukcją, 

 stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania zakrywając usta i nos łokciem, 

 unikać dotykania oczu, nosa i ust.  
2. Po zakończeniu pracy grupy odbywa się wietrzenie sali, dezynfekcja zabawek, wszelkiego 

wyposażenie, blatów stołów, regałów, krzeseł, drzwi wraz z klamkami, podłogi, ciągów 
komunikacyjnych oraz powierzchni płaskie tych ciągów, parapetów. 

 
 
 
 
 
 
 

 


