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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZABORZU 

W OKRESIE TRWAJĄCEJ PANDEMII KORONAWIRUSA 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

1. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 

w izolacji w warunkach domowych.  

2. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz 

do niezbędnego minimum i tylko w wyznaczonej do tego celu strefie. Obowiązuje 

stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych. 

3. Rodzice / opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do wyznaczonej strefy, 

zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi; 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m; 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m; 

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani tylko przez 

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

5. Przyprowadzanie dziecka do świetlicy porannej odbywa się poprzez zgłoszenie tego 

faktu pracownikowi szkoły. Dziecko wchodzi na teren szkoły samodzielnie i udaje się 

do szatni pod opieką pracownika szkoły, a następnie kieruje do wskazanej sali 

świetlicowej. 

6. Uczniów po zakończonych lekcjach do świetlicy szkolnej przyprowadza nauczyciel. 

Uczniów klas młodszych, korzystających z obiadów po ostatniej lekcji, odbiera 

wychowawca świetlicy. 
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7. Rodzic / opiekun, chcąc odebrać dziecko ze świetlicy, dzwoni na dzwonek przy 

wejściu do budynku i informuje pracownika szkoły o tym fakcie. Dziecko 

po odebraniu z sali udaje się do szatni, a następnie kieruje do odpowiedniego wyjścia 

z placówki. 

8. Osoby upoważnione do odbioru dzieci ze świetlicy mogą przebywać tylko 

w wyznaczonej strefie rodzica. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie 

przestrzegają aktualnych przepisów prawa, dotyczących zachowania w przestrzeni 

publicznej.  

9. Uczniów świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu 

do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikania dotykania oczu, nosa i ust. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk 

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

powietrza, po skorzystaniu z toalety.   

10. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

11. Świetlicę należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci 

w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków 

oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

12. Jeżeli pracownik świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać 

na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy 

odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany 

własny środek transportu). 

13. W razie konieczności kontakt nauczyciela z rodzicem odbywa się przez dziennik 

elektroniczny lub numer telefonu rodzica podany w karcie zgłoszenia dziecka 

do świetlicy. 

14. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach świetlicowych, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich 

dostęp.  
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15. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła 

posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między 

sobą. 

16. Uczeń nie powinien przynosić do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów (klocków, 

zabawek, pluszaków, samochodzików itp.) Ograniczenie to nie dotyczy dzieci 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. 

W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich 

zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne 

czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

17. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych 

salach dydaktycznych lub na świeżym powietrzu. 

 


