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PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA CZAS 

TRWANIA PANDEMII COVID-19. 

1.Na zajęcia świetlicowe zapisuje się wyłącznie dzieci z klas 1-3, których oboje 

rodzice lub opiekunowie pracują zawodowo. Do świetlicy mogą być przyjęci inni 

uczniowie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Decyzję o przyjęciu 

takiego ucznia podejmuje dyrektor szkoły. 

2.W Sali świetlicy mogą przebywać wyłącznie uczniowie, którzy zostali zapisani 

na zajęcia świetlicowe oraz uczniowie, którzy nie uczęszczają na zajęcia religii. 

3.Do świetlicy może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

4.Rodzic, opiekun lub osoba upoważniona do przyprowadzania/odbioru dziecka 

nie wchodzi do Sali świetlicy. Osoba przychodząca oczekuje w strefie rodzica, 

sekretarz szkoły dzwoni do nauczyciela dyżurnego świetlicy, który poleca 

dziecku udanie się do wyjścia. 

5.Przy wejściu do świetlicy, w miejscu dostępnym i widocznym dla uczniów, 

znajduje się dozownik ze środkiem dezynfekującym. Uczniowie mają obowiązek 

dezynfekcji rąk przy każdorazowym wejściu do świetlicy oraz każdorazowo po 

interakcji z innym uczniem lub nauczycielem. 

6.Sprzęty i zabawki pozostające na wyposażeniu świetlicy po użyciu przez 

ucznia są każdorazowo myte lub dezynfekowane. Sprzęty, których nie można 

zdezynfekować zostają usunięte ze świetlicy. 

7.Świetlica w trakcie pobytu uczniów jest wietrzona nie rzadziej niż co godzinę. 

Wietrzenie należy też przeprowadzić przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji. 

8.Zajęcia w miarę możliwości, odbywają się z zachowaniem dystansu 

społecznego. 

9.Uczniowie nie przynoszą do świetlicy okryć wierzchnich. Do świetlicy 

przychodzą w obuwiu zmiennym lub obuwiu wykorzystywanym w trakcie zajęć 

wychowania fizycznego. 



10.Do świetlicy uczeń nie powinien zabierać ze sobą niepotrzebnych 

przedmiotów (zabawek, maskotek itp.).Przychodzi z tornistrem wyposażonym 

w niezbędne przybory( długopis, ołówek, kredki, klej, nożyczki ,pisaki, zeszyty i 

podręczniki). 

11.W świetlicy uczniowie nie przemieszczają się swobodnie, zajmują miejsca 

przy stolikach. Wychowanek pyta o zgodę kiedy chce podejść do nauczyciela, 

zmienić miejsce zabawy, wziąć zabawkę, wyjść do toalety. 

12.Przy sprzyjającej pogodzie uczniowie wychodzą z nauczycielem na spacery 

lub organizowane są zajęcia na świeżym powietrzu. Wyjście organizuje się w 

momencie trwania lekcji aby uniknąć zatłoczenia korytarza. Planując wyjście 

nauczyciel świetlicy powiadamia obsługę sprzątającą, która przeprowadza w 

tym czasie mycie ławek i podłogi oraz dezynfekcję, a po jej zakończeniu 

wietrzenie sali. 

13.Po powrocie ze spaceru wszyscy uczniowie z zachowaniem zasad dystansu 

udają się do łazienki i myją ręce. 

14.Limit osób przebywających jednocześnie w sali świetlicy - 20 uczniów. 

15.Przy niesprzyjającej pogodzie, po przekroczeniu limitu uczniów 

przebywających w świetlicy, część uczniów wraz z drugim opiekunem świetlicy 

przechodzi do sali, w której zakończyły się lekcje. Jeżeli zbyt duża grupa 

uczniów znajduje się pod opieką tylko jednego nauczyciela świetlicy, to część 

uczniów przechodzi pod opiekę biblioteki lub innego pracownika wskazanego 

przez dyrektora. 

15.Uczniowie uczęszczający do świetlicy są zobowiązani do posiadania 

maseczki. Nauczyciel może w wyjątkowych sytuacjach, wymagających bardzo 

bliskiego kontaktu z wychowankiem poprosić o krótkotrwałe założenie 

maseczki. 

16.Jeżeli nauczycielowi świetlicy powierzono zastępstwo, to zajęcia 

nieobecnego nauczyciela odbywają się w sali lekcyjnej klasy w której nauczyciel 

pełni zastępstwo. Zajęcia w zastępstwie można też zorganizować na świeżym 

powietrzu. 

17.Uczniowie mogą spożywać pokarmy wyłącznie siedząc przy stoliku w czasie i 

na zasadach ustalonych przez nauczyciela. 



18.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku. Uczniowie nie mogą 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

19.Rodzice ucznia/opiekunowie mają obowiązek podania aktualnego numeru 

telefonu do szybkiej komunikacji. 

 

PROCEDURY W RAZIE ZNALEZIENIA SIĘ W STREFIE ZÓŁTEJ: 

1.W czasie zajęć uczniowie bezwzględnie utrzymują dystans 1,5 metra. 

2.Minimalna przestrzeń do zajęć dla wychowanków w Sali nie może być 

mniejsza niż 4m na 1 osobę (uczniów i wychowawców). 

3.Uczeń i nauczyciel zakładają maseczki każdorazowo gdy utrzymanie 1,5 

metrowego dystansu nie jest możliwe. 

PROCEDURY W RAZIE ZNALEZIENIA SIĘ W STREFIE CZERWONEJ: 

1.Zajęcia odbywają się wyłącznie w formie zdalnej. 

2.Nauczyciele świetlicy zamieszczają materiały dla uczniów na stronie szkoły w 

zakładce ŚWIETLICA. 

 

 

 

 

 

 

 


