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Procedury funkcjonowania świetlicy szkolnej 

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach 

od 1 września 2020 r. 

w okresie zagrożenia Covid-19 

 
1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy  domownicy  nie  przebywają  na  kwarantannie  lub  w  izolacji 

w warunkach domowych. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 

opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. Wszystkim wchodzącym do świetlicy zapewniono środki do dezynfekcji rąk. Są one 

rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod 

nadzorem opiekuna. Przed wejściem do świetlicy oraz przy wyjściu z sali uczeń oraz nauczyciel 

zobowiązani są do dezynfekcji rąk. 

4. W pomieszczeniach wykorzystywanych na zajęcia świetlicowe (świetlica szkolna oraz sala nr 

44) wywieszono instrukcje z zasadami zachowania higieny. 

5. Salę przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz na godzinę, 

w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu 

dezynfekcji. 

6. W świetlicy szkolnej 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. 

7. W szkole uczniowie i pracownicy regularnie myją ręce wodą z mydłem, szczególnie po 

przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu    

z toalety. 

8. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni 

kontakt uczniów ze sobą. 

9. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub zdezynfekować, usunięto z sali lub uniemożliwiono do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń 

(piłki, skakanki, itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane. 

10. Wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do 

sprawowania opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu. 

11. Uczeń posiada własne przybory szkolne, którymi nie wymienia się z innymi uczniami 

12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
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13. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, 

pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez 

innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Czynności 

dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły, w razie potrzeby nauczyciel. 

14. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia 

dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra odległości od 

innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego 

wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu 

społecznego. 

15. Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny między sobą  

w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący minimum 1,5 metra. 

16. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, 

wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować ucznia w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od 

innych osób. Nauczyciel kontaktuje się z dyrektorem, dziecko prowadzone jest do izolatorium, 

gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców. 


