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Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie 

pandemii COVID 19 w świetlicy szkolnej 

 

1. Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy 

świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców 

2. Rodzice ( prawni opiekunowie ) są zobowiązani do stałego kontaktu telefonicznego z 

wychowawcami świetlicy. 

3. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą 

organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu 

liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.  

4. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w świetlicy szkolnej, a w przypadku 

liczby większej niż 12 (14) uczniów - w salach dydaktycznych. W czasie pobytu dzieci w 

szkole: jedna grupa=jedna sala.  

5. Do świetlicy uczęszczają dzieci bez objawów  sugerujących infekcję dróg oddechowych 

szczególnie gorączka , kaszel. 

6. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych będzie ono odizolowane 

i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice ( opiekunowie prawni ) o konieczności 

odebrania dziecka ze szkoły. 

7. Dzieci przebywające w świetlicy posługują się wyłącznie własnymi przyborami i 

podręcznikami (nie wolno wymieniać się , pożyczać). 

8. Każde dziecko  spożywa  tylko swoje jedzenie i picie. 

9. Do świetlicy dzieci nie przynoszą  żadnych zabawek, książek, czasopism oraz innych 

zbędnych przedmiotów.  

10. Należy przestrzegać zasad higieny osobistej: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 

należy bezzwłocznie umyć ręce oraz bezwzględnie po wyjściu z toalety i przed 

posiłkami), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

11. Należy zachować dystans między uczniami/pracownikami w przestrzeniach wspólnych 

szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia). 

12. Należy uwzględnić dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w świetlicy 

dzieci z chorobami przewlekłymi oraz dzieci z rodzin, w których domownicy mają istotnie 

obniżoną odporność, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi,  

-  obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych  

    w świetlicy , 



-  w miejscach wspólnie użytkowanych (m.in. na korytarzach, w szatni) –         

       obowiązek osłony ust i nosa ( maseczki ). 

13. Sale przeznaczone na organizację zajęć  świetlicowych wietrzy się minimum                                                                 

raz na godzinę. 

14. W miarę możliwości częściej będą organizowane zajęcia na świeżym      powietrzu.  

15. Każdy rodzic ( opiekun prawny ) czeka na dziecko w wyznaczonym miejscu ,    

        powiadamia wychowawcę świetlicy poprzez domofon lub osobę dyżurującą. 

 

 

 

 

• Dokument stanowi załącznik do Regulaminu świetlicy szkolnej w czasie pandemii COVID 19. 

• Uwzględniono w nim wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych – działalność   opiekuńcza 

dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. 


