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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W OKRESIE PANDEMII COVID-19: 

 

1. Dziecko do świetlicy  mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.  

2. Do świetlicy  może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych.  

3. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko i 

wyłącznie  w części wspólnej (przedsionek wejścia i w razie potrzeby wyznaczone 

stanowiska na korytarzu), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do 

pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.  

4. Na teren szkoły/świetlicy uczeń przychodzi sam. Każda klasa w świetlicy ma 

przypisaną salę, do której powinni przychodzić uczniowie. Dodatkowe informacje 

gdzie w danym momencie znajduje się dana klasa muszą być  systematycznie 

wywieszane przez nauczycieli świetlicy na tablicy ogłoszeń  w przedsionku,  przy 

wejściu  A (dla klas 0-3). 

5. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób  

z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków 

ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko 

osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w 

wyznaczonych obszarach . W związku z tym rodzice/osoby upoważnione  odbierają 

dzieci z świetlicy za pomocą wideomofonu. Znajduje się on przy wejściu  A (dla 

klas 0-3).  Rodzic czeka na dziecko przed szkołą  zachowując dystans społeczny w 

odniesieniu do innych rodziców czekających na swoje dzieci.  

6. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po 

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

kaszlu oraz unikanie 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 .  

7. Rodzice i nauczyciele powinni regularnie przypominać dziecku o podstawowych 

zasadach higieny, aby unikało dotykania oczu, nosa i ust,  często myło ręce wodą 

z mydłem, nie podawało ręki na powitanie, nie przebywało w pobliżu innych 

dzieci.  

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

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.  

9. 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.  

 



10. Sale świetlicowe powinny być myte i dezynfekowane po każdej grupie. W związku 

z tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i inni nauczyciele rozpoczyn ający 

lekcje powinni zabierać klasę po dzwonku na przerw ę poprzedzającym pierwszą 

lekcję  danej klasy.  

11. W razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez dziennik 

elektroniczny lub telefonicznie, na numer telefonu podany przez rodzica w karcie 

zapisu dziecka do świetlicy .  

12. Uczeń, u  którego  w domu ktoś przebywa na kwarantannie, musi pozostać  w domu. 

Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym 

gospodarstwie domowym z osobą kwarantannową również podlegają 

kwarantannie. Dlatego też dzieci, których rodzice są na kwarantannie, nie mogą 

przychodzić do szkoły.  

13. Uczniowie powinni mieć własne przybory  szkolne,  które w czasie zajęć  

świetlicowych  mogą znajdować się na stoliku  lub w tornistrze. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

14. Dzieci nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek , 

pluszaków).  Ograniczenie to nie dotyczy jednak dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.  

15. Przedmioty i sprzęty  (w tym gry, zabawki , książki) znajdujące się w sali, których 

nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować  należy usunąć z sal. 

Pozostałe przedmioty wykorzystywane podczas zajęć w świetlicy należy na 

bieżąco  czyścić lub dezynfekować.  

16. W pomieszczeniach wykorzystanych na zajęcia świetlicowe wywieszono 

instrukcje z zasadami zachowania higieny.  

17. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających 

bezpośredni kontakt uczniów ze sobą.  

18. Należy zapewnić uczniom korzystanie z dystrybutora z wodą  pod nadzorem 

opiekuna.  

19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć sportowych, w których nie można zachować 

dystansu, należy ograniczyć zabawy ruchowe i gry kontaktowe. 

20. Nauczyciel podczas zajęć świetlicowych wyjaśnia dzieciom:  

a) jakie zasady obowiązują w szkole oraz świetlicy i dlaczego zostały wprowadzone,  

b) instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji mycia rąk,  

c) zwraca uwagę na to, aby dzieci często i regularnie myły ręce . 

21. W trakcie zajęć świetlicowych nauczyciel z zachowaniem procedur 

bezpieczeństwa (zakładając rękawiczki i  poza salą świetlicową ) może 

zdezynfekować niewielkie przedmioty w tym zabawki, którymi bawili się 

uczniowie.  

 



22. Każda sala świetlicowa powinna zostać wyposażona w pudełka na przedmioty do 

dezynfekcji i przedmioty zdezynfekowane. Dzieci po zakończonej zabawie 

wkładają klocki, zabawki itp. do  wyznaczonego pudełka, nauczyciel wystawia je 

na zewnątrz. Osoba  odpowiedzialna za dezynfekcję (woźna) powinna umy ć 

zabawki odpowiednimi środkami i przynieść do sali w czystym pudełku.  

23. Jeżeli wychowawca 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).  

24. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze 

szkoły, ze  względu na stosowane procedury.  

25. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, 

które będą  przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru 

dziecka ze szkoły.  

26. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych przestrzegają zasad współżycia w grupie 

związanych z COVID-19 oraz respektują polecenia nauczyciela związane z 

bezpieczeństwem.  

 

 


