
Procedury zachowania zasad bezpieczeństwa 

w świetlicy szkolnej w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19 

1. Opieka świetlicowa jest realizowana w dni powszednie w godzinach : 6.30 – 15.30 

(Prusa), 6.00 – 17.00 (Hirszfelda). 

2. W  czasie  pandemii  do  świetlicy  szkolnej  przyjmowane  są  w  pierwszej kolejności  

dzieci,  których  oboje  rodzice  pracują  i  nie  mają  możliwości zapewnienia dzieciom 

opieki. 

3. Do świetlicy mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie bez objawów chorobowych 

wskazujących na  infekcję  dróg  oddechowych.   

4. Osoby z zewnątrz (w tym także rodzice i opiekunowie) nie wchodzą do świetlicy.  

5. Przyprowadzając dziecko do świetlicy rodzic/piekun prawny lub osoba upoważniona 

wchodzi głównym wejściem do wyznaczonej strefy, używa dzwonka i czeka na 

pracownika szkoły, który zaprowadzi dziecko do świetlicy. 

6. Podczas odbierania dziecka ze świetlicy rodzic/piekun prawny lub osoba upoważniona, 

po wejściu do wyznaczonej strefy ,używa dzwonka i czeka aż dziecko zostanie 

przyprowadzone.  

7. Uczniowie klas pierwszych, przebywający w  świetlicy, przed rozpoczęciem swoich zajęć, 

zostają zaprowadzeni do sali lekcyjnej przez nauczyciela lub pracownika obsługi, a po 

skończonych zajęciach odprowadzeni z powrotem do świetlicy. Pozostali uczniowie 

przemieszczaja się samodzielnie, z zachowaniem zasad bezpiecznego dystansu. 

8. Uczniowie przychodzący do świetlicy niezwłocznie myją ręce wg instukcji zawieszonej 

nad umywalką.  

9. W miarę potrzeby uczniowie mogą korzystać ze środka dezynfekującego, znajdującego 

się w świetlicy, ale tylko pod nadzorem nauczyciela. 

10. Uczeń informuje nauczyciela świetlicy o każdorazowej (nawet krótkotrwałej)  potrzebie 

oddalenia się ze świetlicy. 

11. W miarę możliwości (jak najczęściej) opieka i zajęcia świetlicowe organizowane są na 

świeżym powietrzu. 

12. W  świetlicy  obowiązują  ogólne  zasady  higieny:  częste  mycie  rąk, ochrona podczas 

kichania, kaszlu, unikanie bezpośredniego kontaktu z drugą osobą oraz unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust. 

13. Uczniowie  korzystają z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć 

znajdują się w tornistrze lub na stoliku. 

14. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. 

15. Uczniowie  nie przynoszą ze  sobą zabawek oraz  zbędnych przedmiotów.  

16. Pomieszczenie świetlicy jest wietrzone raz na godzinę, a w miarę potrzeby częściej.  



17. Zajęcia  świetlicowe  odbywają  się  przede wszystkim w  pomieszczeniu przeznaczonym 

na świetlicę szkolną,  a  w  razie  potrzeby w innych salach dydaktycznych, po uprzednim 

ich zdezynfekowaniu. 

18. Sprzęty, zabawki, pomoce dydaktyczne, które były używane przez uczniów w czasie zajęć 

świetlicowych, są myte i dezynfekowane przez wyznaczone osoby.  

19. W przypadku zaobserwowania złego stanu zdrowia ucznia (kaszel, katar, podwyższona 

temperatura, złe samopoczucie, problemy z oddychaniem), nauczyciel świetlicy, 

natychmiast izoluje ucznia od grupy, zgłasza ten fakt dyrektorowi lub wyznaczonej 

osobie, która, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zaprowadza dziecko do izolatorium.  

20. Rodzice  i  opiekunowie  są  zobowiązani  do  aktualizowania  na  bieżąco  swoich 

numerów  telefonów. W  sytuacji utrudnionego kontaktu rodzic jest rownież 

zobowiązany do podania nr telefonów osób uprawnionych do odbioru dziecka ze 

świetlicy.  

21. W okresie epidemii główną drogą konaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów 

jest: telefon, e-mail, e-dziennik. 

22. Uczniowie zgłoszeni do opieki świetlicowej oraz ich rodzice/prawni opiekunowie zostają 

zapoznani  z  zasadani zachowania bezpieczeństwa  świetlicy  i  są  zobowiązani  do  ich 

przestrzegania. 

 

Procedura wprowadzona zarządzeniem nr 4/2020/21 dyrektora PSP nr 3 w Jelczu – Laskowicach 

z dnia 31.08.2020. 


