
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 25/2020/2021 

z dnia 15.01.2021r. 

 

 

Aneks nr 2 

 

Wprowadzone zostają zmiany w Aneksie nr 1 do Regulaminu świetlicy szkolnej                              

przy Szkole Podstawowej nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu. 

 

Aneks wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 

stworzone na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS  z dnia 9 stycznia 2021r. 

 

 

 

1.W punkcie VIII Zachowanie bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 nowe brzmienie 

otrzymuje podpunkt 1: 

,,Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów             

z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do 

bieżącej nauki.'' 

2.W punkcie VIII Zachowanie bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 nowe brzmienie 

otrzymuje podpunkt 3: 

,,Należy tak organizować zajęcia, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego. W sali, gdzie 

nie można zachować dystansu, należy zrezygnować  z ćwiczeń i gier kontaktowych. Zaleca się 

korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.'' 

3.W punkcie VIII Zachowanie bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 nowe brzmienie 

otrzymuje podpunkt 4: 

,, Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Uczniowie              

i pracownicy szkoły zobowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic w bezpośrednim kontakcie z 

innymi osobami oraz we wszystkich częściach wspólnych.'' 

4. W punkcie VIII Zachowanie bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 nowe brzmienie 

otrzymuje podpunkt 5: 

,,Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających 

prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie 

posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między 

stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o 

wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków 

konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. W przypadku braku 

innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach 

lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. Dzieci z danej klasy 

spożywają obiad po ostatniej godzinie zajęć obowiązkowych.'' 

5. W punkcie VIII Zachowanie bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 nowe brzmienie 

otrzymuje podpunkt 8: 
,,Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), 

w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.'' 

6.Pozostałe zapisy Regulaminu świetlicy szkolnej pozostają bez zmian. 


