
Załącznik do regulaminu świetlicy 

 

ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII 
 

1. Świetlica szkolna zorganizowana jest w kilku salach. 

2. Uczniowie klas 1-3 świetlicę rozpoczynają w swoich salach lekcyjnych. 

3. Uczniowie klas 4-8 zaraz po wejściu do sali świetlicowej pod nadzorem wychowawcy świetlicy 

dezynfekują ręce. 

4. Uczniowie klas 4-8 w sali świetlicowej zakrywają usta i nos dostępną osłoną (maseczka, przyłbica, 

chusta, szalik) do momentu aż nie zajmą miejsca siedzącego, znajdującego się w odległości 1,5 m od 

innych osób. 

5. Po wejściu do sali uczniowie zajmują wyznaczone miejsca. 

6. W przypadku zmiany sali świetlicowej (ze względu na małą liczebność grup) uczniowie przechodząc do 

innej sali mają zakryte usta i nos dostępną osłoną oraz pod opieką wychowawcy dezynfekują ręce. Po 

zajęciu miejsca w bezpiecznej odległości mogą zdjąć osłonę. 

7. W trakcie poruszania się po części wspólnej budynku szkoły (korytarze i toalety) uczniowie zakrywają 

usta i nos dostępną osłoną. 

8. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla 

wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

9. Sale w której prowadzi się zajęcia świetlicowe będą wietrzone nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu 

dezynfekcji. 

10. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych używają tylko swoich przyborów do pisania i malowania, 

podręczników oraz innych rzeczy; nie pożyczają niczego od innych uczniów.  

11. Sale świetlicy, sprzęt sportowy, klocki po zajęciach będą dezynfekowane. 

12. Zabrania się przynoszenia z domu własnych zabawek. 

13. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. 

częstego mycia rąk, w szczególności przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po 

skorzystaniu z toalety.   

14. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni kontakt 

uczniów ze sobą. 

15.  W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów sugerujących chorobę, izoluje się go z zachowaniem 

minimum 2 metrów dystansu od innych osób i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych.  

16. Uczeń odizolowany jest w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu i przebywa w nim do momentu 

odebrania go przez rodziców/opiekunów prawnych. 

17.  Rodzice zobowiązani są do jak najszybszego odebrania dziecka ze szkoły oraz bezzwłocznego 

poinformowania szkoły o wyniku przeprowadzonej konsultacji lekarskiej.  

18. Rodzice, prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione do odbioru nie wchodzą do sal świetlicowych. 

19. Rodzice, prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione, którzy przyprowadzają i odbierają dzieci 

przebywają w wyznaczonej strefie oraz przestrzegają zasad sanitarnych:  

• Dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,  

• Dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

• Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłaniać usta i nos, nosić rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekować ręce).  

20. Po przyprowadzeniu dziecka do szkoły przed rozpoczęciem lekcji samodzielnie kieruje się ono do swojej 

sali lekcyjnej, gdzie odkłada plecak i wszystkie swoje rzeczy, a następnie udaje się do świetlicy. Tam 

pod nadzorem nauczyciela świetlicy dezynfekuje ręce, a następnie zajmuje miejsce zachowując dystans 

1,5m od innych osób. 

21. Odbiór dziecka rodzice/prawni opiekunowie (lub osoby upoważnione) zgłaszają przy drzwiach 

wejściowych, gdzie wskazana przez szkołę osoba wywoła dziecko ze świetlicy. 



22. W momencie przekazania dziecka rodzicowi/prawnemu opiekunowi wychowawca świetlicy na liście 

odbioru zaznaczy godzinę wyjścia dziecka ze świetlicy (jest to zamiast składania podpisu przez osobę 

odbierającą dziecko na liście potwierdzającej odbiór dziecka ze świetlicy). 

23. Uczniowie nie opuszczają sal bez zgody nauczyciela świetlicy. 

24. Uczniowie kończący zajęcia opuszczają salę i budynek szkoły z zachowaniem dystansu społecznego 

niezbędnego do bezpiecznego poruszania się i korzystania z części wspólnej szkoły (korytarz, szatnia, 

toaleta). 

 

UWAGA! Zastrzega się modyfikację zapisów w trakcie funkcjonowania placówki i świetlicy szkolnej. 


