
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa zajęć świetlicowych w okresie 

pandemii CO VI D - 19  
 

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej (pierwszeństwo mają uczniowie obu rodziców 

pracujących oraz z kl. 1-3) 

2. Ilość uczniów uczęszczających do świetlicy zostanie ograniczona,  zgodnie z 

obowiązującymi zaleceniami GIS, MEN oraz dyrektora szkoły. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zaopatrują dziecko w indywidualną osłonę ust i 

nosa ( jeżeli tak będą nakazywać wytyczne). 

4. W celu skorzystania z możliwości opieki nad dzieckiem w świetlicy szkolnej rodzic 

zgłasza taką potrzebę do wychowawcy klasy najpóźniej na dwa dni przed 

rozpoczęciem zajęć. 

5.  Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

6. Na podstawie złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji dyrektor 

może wyznaczyć godziny przebywania i odbioru uczniów. 

7. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie przebywają w jednej sali z uczniami z innych 

klas. 

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

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.  

9. Z sali usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub 

zdezynfekować.  

10. Wszelkie materiały dydaktyczne, edukacyjne zostaną ograniczone. 

11. Uczniowie korzystają ze swoich przyborów, podręczników, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.  

12. Zabrania się również przynoszenia przez uczniów niepotrzebnych przedmiotów, 

zabawek do świetlicy, np. klocków, pluszaków itp. 

13. Uczeń nie spaceruje, nie biega po świetlicy bez pozwolenia, korzysta z jednego 

miejsca siedzącego. 

14. Uczeń i wychowawca nie dzieli się przyborami z innymi uczniami. 

15. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę. W czasie przerw uczniowie 

korzystają z toalety, myją dłonie. 

16. W miarę możliwości uczniowie będą korzystać z boiska szkolnego. Sprzęt na boisku 

wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem 



detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości , należy zabezpieczyć 

go przed używaniem.  

17. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

18. Rodzice ucznia/opiekunowie mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu w 

celu szybkiej komunikacji.  

19. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w 

gabinecie pielęgniarki z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i 

rodzice/opiekunie zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

20. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby przyprowadzające i odbierające uczniów nie 

wchodzą do budynku szkoły.  

21. Zasady przyprowadzania  ucznia do świetlicy: 

- uczniowie przychodzący samodzielnie podają stałą godzinę przyjścia, 

- uczniowie niemogący samodzielnie przyjść do szkoły, przychodzą z rodzicami o stałej 

wyznaczonej porze, rodzic nie wchodzi do budynku, 

- uczniowie zostający w świetlicy po zajęciach przyprowadza nauczyciel kończący z nimi  

lekcje 

22. Zasady odbierania uczniów ze  świetlicy: 

- rodzice uczniów samodzielnie wracających do domu zobligowani są do podania stałej 

godziny opuszczenia świetlicy, 

- rodzice odbierający dziecko ze świetlicy również podają stałą godzinę, o której będą czekać 

na ucznia przed budynkiem szkoły. W przypadku gdy nie mogą pojawić  się na daną godzinę 

,mają obowiązek poinformować o tym wychowawcę świetlicy dzwoniąc do szkoły (32/42 10 

016). 

23. Nauczyciel opiekujący się grupą przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek 

objawów choroby.  

24. Uczniowie dojeżdżający: 

- podczas przewozu każdy uczeń obowiązkowo zasłania usta i nos, (w czasie obowiązywania 

czerwonej strefy jedna osoba zajmuje jedno miejsce w rzędzie) 

- podczas obowiązywania czerwonej strefy może dojść do sytuacji, iż nie wszyscy uczniowie 

zmieszczą się do busa, wtedy czekają na przystanku autobusowym na drugi kurs. 

Pierwszeństwo w dojeździe do szkoły mają klasy 1-3. 

25. Kontakt rodziców z wychowawcą odbywać się będzie poprzez e-dziennik. 

 

 



PROCEDURY STOŁÓWKI  

 

1. Uczniowie spożywają obiad podczas 3 przerw obiadowych: 11.30- 11.50, 12.35 – 

12.50, 13.35 – 13.50. 

2. Każda klasa będzie spożywać posiłek na wyznaczonej przerwie przez wychowawcę. 

3. Klasy mają wyznaczone rzędy stołów, przy których na stałych miejscach siedzących 

uczniowie będą spożywać obiad. 

4. Uczniowie poruszając się po stołówce, jak i oczekując na wydanie posiłku,  mają 

obowiązek zachować dystans społeczny. 

5. Każdy użytkownik świetlicy powinien w miarę sprawnie spożyć posiłek i udać się na 

przerwę. Uczniowie nie mogą prowadzić zbędnych rozmów, zamieniać się miejscami 

czy wymieniać się posiłkami, owocami lub napojami. 

6. Na przerwie obiadowej opiekę nad uczniami sprawować będzie wychowawca 

świetlicy. 

7. Po i przed każdym posiłkiem pomieszczenie należy wietrzyć i dezynfekować stoliki. 

 


