
ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII  COVID-19 

 

1.Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci do  świetlicy szkolnej. 

      1.    Świetlica szkolna otwarta jest od poniedziałku do piątku od godziny 6.50 do godziny 

             15.30. 

      2.    Uczniowie przebywający w świetlicy w godzinach porannych pozostają w niej do                 

             godziny 7.45 po czym wraz z opiekunem udają się na zajęcia lekcyjne.  

      3.    Uczniowie  korzystający ze świetlicy w godzinach popołudniowych po zakończonych   

            zajęciach lekcyjnych udają się do świetlicy. 

4. Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ 

opiekun prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą 

RODO. 

5. Do świetlicy szkolnej  rodzic/prawny opiekun przyprowadza wyłącznie dziecko 

zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, 

duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka. 

6. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie 

jeden z domowników przebywa na kwarantannie. 

7. Rodzic/prawny opiekun przyprowadzający lub odbierający dziecko ze świetlicy 

szkolnej nie może wchodzić do budynku szkolnego.  

8.  Rodzic/prawny opiekun chcąc przyprowadzić lub odebrać dziecko ze świetlicy 

korzysta z domofonu , który znajduje się przy wejściu do budynku. Nauczyciel 

pełniący dyżur w świetlicy odbiera/odprowadza dziecko rodzicowi / opiekunowi. 

9. Rodzic/prawny opiekun wchodząc na teren boiska szkolnego zobowiązany jest do 

zachowania wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa).  

10. Po przyprowadzeniu i odebraniu dziecka, rodzic/prawny opiekun niezwłocznie 

opuszczamy teren szkoły. 

11. Rodzice/prawni opiekunowie muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i 

odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury. 



12. Rodziców/prawnych opiekunów zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad 

wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym 

do odbioru dziecka ze szkoły. 

13. W przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka przebywającego świetlicy 

szkolnej prowadzone będą działania zawarte w procedurach  obowiązujących w 

placówce 

2. Procedura pobytu i zabawy w świetlicy szkolnej. 

1. Przed wejściem do świetlicy szkolnej każdy uczeń pozostawia okrycie wierzchnie oraz 

zmienia obuwie w miejscu do tego wyznaczonym. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca świetlicy  

     wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę w ciągu dnia należy wietrzyć 

      kilkukrotnie. 

3. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne dezynfekowanie i mycie rąk wodą z 

mydłem, szczególnie po wejściu do sali, po skończonej toalecie i po powrocie ze 

świeżego powietrza. 

4. Z uwagi na to, iż w świetlicy przebywają uczniowie z różnych klas ( grupa mieszana ) 

każde dziecko zobowiązane jest do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki. 

5. W świetlicy szkolnej ograniczony będzie sposób przemieszczania się uczniów tak aby 

zachować możliwie bezpieczne odległości pomiędzy uczniami z różnych klas. 

6. Dziecko do świetlicy nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów. 

7. Uczeń nie zabiera  ze sobą z placówki przyborów, z których będzie korzystał podczas 

pobytu na zajęciach w świetlicy szkolnej. 

8. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych 

nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez 

innego nauczyciela lub woźną. 

9. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, 

prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

10. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do 

polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 

metra odległości od innych osób, przelicza je. 

11. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z 

sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego. 



 


