
PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ W 

SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPCACH REYMONTOWSKICH W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19  

§1 Postanowienia wstępne 

1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania świetlicy szkolnej w Szkole 

Podstawowej w Lipcach Reymontowskich w trakcie epidemii COVID-19 zwana dalej Procedurą, określa 

warunki i zasady bezpieczeństwa przebywania dzieci i nauczycieli na świetlicy szkolnej. 

§2 Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego  i 

środków higieny dla pracowników i użytkowników świetlicy 

1. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, uczniów, pracowników szkoły oraz inne osoby i 
instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające na terenie świetlicy.  

2. Dyrektor, w porozumieniu z nauczycielami świetlicy, ustala godziny pracy świetlicy, uwzględniając 
potrzeby uczniów i rodziców dzieci. Świetlica dla uczniów pracuje zgodnie z wyznaczonymi terminami 
i godzinami . 

3. Informacja o godzinach pracy świetlicy szkolnej oraz obowiązku dezynfekcji rąk po wejściu do 
pomieszczenia, umieszczona jest  widocznym miejscu - na drzwiach świetlicy. 

4. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci, bez objawów choroby zakaźnej (kaszel, 
katar, gorączka, etc.). W przypadku zarejestrowania niepokojących objawów u dziecka podczas jego 
pobytu w szkole zostanie ono poddane izolacji. Pracownicy placówki postępują zgodnie z procedurą 
szkolną dotyczącą COVID -19 

5. Nauczyciele świetlicy oraz wszyscy użytkownicy, uczniowie, pracownicy szkoły oraz inne osoby  
przebywające na terenie świetlicy zobowiązani są do każdorazowej  dezynfekcji rąk przed 
rozpoczęciem korzystania ze świetlicy/wykonywania obowiązków. 

6. Nauczyciel oraz użytkownicy/dzieci korzystający ze świetlicy mają obowiązek zachować bezpieczną 
odległość między innymi użytkownikami (rekomendowane minimum 1,5 m). Uczniowie siadają 
klasami. 

7. Pomieszczenie świetlicy jest systematycznie wietrzone,(nie rzadziej niż raz na godzinę w czasie 
przebywania dzieci ), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu 
dezynfekcji. 

8. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie przed 
jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety. 

9.  Przeprowadza się dezynfekcje klamek, włączników światła i innych powierzchni lub elementów 
wyposażenia często używanych. 

§3 Zasady postępowania ze zbiorami świetlicy  

 

1. Dzieci zobowiązane są do przynoszenia własnych przyborów szkolnych, zeszytów oraz 

podręczników (w tym kredek, plasteliny, nożyczek, kleju etc.) -każde dziecko korzysta tylko i 

wyłącznie z własnych przyborów.  

2. Podczas pobytu w świetlicy dzieci bawią się tylko zabawkami/grami wskazanymi im przez 

nauczyciela, nie przynoszą do szkoły własnych zabawek/gier. 

3. Dzieci mogą bawić się ze sobą przy zachowaniu bezpiecznego dystansu, w przeciwnym razie, każde 

dziecko spędza czas indywidualnie. 

4. Zabawki i gry, których nie można zdezynfekować, trafiają do pudełka/torby opatrzonego datą na 

okres 2 dni kwarantanny w wydzielonym miejscu.  



5. Jeżeli do zajęć wykorzystywany jest sprzęt sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je 

dokładnie czyścić lub dezynfekować po każdym użyciu. 

§4 Godziny otwarcia i harmonogram korzystania ze świetlicy 

1.W czasie trwającego stanu epidemii COVID-19 godziny funkcjonowania świetlicy nie zmieniają się i 

otwarta jest ona od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25 – 16.00  

2. Ze względu na zasady bezpieczeństwa ilość dzieci w sali przypadająca na jednego nauczyciela 

określana jest na podstawie wielkości sali-zgodnie z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

3.Jedna grupa dzieci przebywa stale w wyznaczonej dla nich sali z przyporządkowanym do niej 

nauczycielem. 

4.Uczniowie, wraz z nauczycielem, mogą korzystać z sali gimnastycznej, boisk szkolnych oraz pobytu 

na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy 

nimi -zalecane są aktywności bezkontaktowe.  

5. Wyjść poza teren szkoły odbywają się zgodnie z obowiązującymi procedurami w szkole. 

§5 Odbieranie dzieci ze świetlicy/odwozy 

1. Rodzic/opiekun odbierając dziecko zgłasza pracownikowi/nauczycielowi pełniącemu dyżur przy 

wejściu, po które z dzieci przyszedł, a pracownik/nauczyciel przekazuje informację nauczycielowi 

świetlicy. Gdy na korytarzu nie ma dyżuru, rodzic zgłasza się bezpośrednio do świetlicy. 

 2. Do szkoły przyprowadzać i odbierać dziecko może wyłącznie zdrowy rodzic/opiekun.  

3. Uczniowie odjeżdżający autobusem szkolnym ustawiają się w korytarzu przy głównym wejściu do 

placówki i zobowiązani są do założenia maseczek ochronnych oraz zachowania bezpiecznej 

odległości. 

4. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni przez 

nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka ze szkoły, które na czas czekania na 

rodzica/opiekuna przebywa w izolatorium. 

5. Rodzice zobowiązani są do podania aktualnego numeru telefonu, który zobowiązują się odebrać w 

każdej chwili. 

§6 Korzystanie ze stołówki szkolnej 

1.Podczas pobytu w szkole dzieci mogą korzystać odpłatnie z ciepłych posiłków przygotowywanych 

przez szkolną kuchnię.  

2.Wytyczne dotyczące pracy kuchni oraz spożywania przez uczniów posiłków określa inna procedura. 

 

§7 Postanowienia końcowe 

1.Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem 1.09.2020r. 

2.Procedura obowiązuje do odwołania i ulega modyfikacji. 

 


