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 Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. 

 Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. 

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem wszelkich 

wytycznych (dystans społeczny, dostępne środki dezynfekujące itd.) 

  W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

 Z racji wytycznych, iż należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do 

niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w 

wyznaczonych obszarach rodzic zgłasza fakt odbioru dziecka dyżurującemu 

pracownikowi. 

 Rodzice nie wchodzą na teren szkoły, tylko pozostają w przedsionku szkoły. 

 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i 

ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

 Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru (przedsionek 

szkoły) z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 1,5 m od 

kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich 

środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 

rąk). 

 Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły. 

 W szkole funkcjonuje procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami/opiekunami 

ucznia. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, należy 

odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 

min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w 

celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

 W przypadku niepokojących objawów u dziecka – wychowawca świetlicy może poprosić o 

sprawdzenie temperatury dziecku. 

 Sala wietrzona jest co godzinę. 

 Stoliki są dezynfekowane co godzinę. 

 Zabawki, klocki oraz inne przybory używane przez dzieci są dezynfekowane po ich użyciu. 

 Wszystkie przedmioty (zabawki, gry), użyte przez dzieci, których nie da się zdezynfekować, 

będą poddane kwarantannie i wyłączone z użytku przez dwa dni. 

 Dzieci podczas przebywania na świetlicy nie używają maseczek, natomiast podczas wyjścia 

do toalety lub korytarz zakładają maseczkę. 

 Po przyjściu z toalety/korytarza uczniowie dezynfekują ręce. 

 W wyjątkowych sytuacjach zostaną wprowadzone inne zasady dotyczące ilości dzieci 

przyjmowanych do świetlicy w jednym czasie. 

 
 

 


