
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W WOJKOWICACH 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów. Zgodnie z regulaminem świetlicy 

uczestniczą w nich w szczególności dzieci rodziców pracujących zawodowo, dojeżdżające do 

szkoły, z klas I – III. 

2. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, 

służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

3. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku, w ustalonych godzinach zgodnie                                    

z potrzebami uczniów i ich rodziców. 

4. W zajęciach świetlicowych mogą uczestniczyć jedynie uczniowie bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

5. Stała grupa dzieci przebywa w wyznaczonej (stałej) sali. 

6. Z sali świetlicowej usuwa się wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można 

zdezynfekować, umyć lub wyprać. Jeżeli podczas zajęć wykorzystywane są przybory 

sportowe, należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby 

dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni 

zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

8. Uczeń korzysta z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

9. Wychowawca świetlicy organizuje wszelkie aktywności z zachowaniem dystansu między 

uczniami. 

10. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci jak  

i nauczyciela. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. 

11. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych obowiązuje regularne mycie rąk wodą  

z mydłem (po przyjściu do świetlicy, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza                  

i po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu (zasłanianie ust) oraz  unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust. 

12. Zaleca się pobyt na świeżym powietrzu  wyłącznie na terenie szkoły (boisko szkolne),  przy 

zachowaniu  możliwie bezpiecznej odległości. 

13. Dopuszcza się spożywanie przez dzieci w sali świetlicowej własnego posiłku i napojów, 

z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 

14. Środek do dezynfekcji rąk znajduje się w sali świetlicowej w miejscu umożliwiającym łatwy 

dostęp wychowanków  do niego. Dzieci korzystają  z niego pod nadzorem nauczyciela. 

15. Sala świetlicowa będzie wietrzona nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci 

w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji. 

16. Rodzic/prawny opiekun dziecka w celu szybkiej komunikacji ze szkołą (w sytuacjach nagłych, 

chorobowych) jest zobowiązany do podania aktualnych numerów kontaktowych. Numery te 

znajdują się w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

17. W przypadku wystąpienia u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować go w odrębnym 

pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny 

środek transportu). 



18. Rodzice/opiekunowie odbierający dziecko ze świetlicy mogą wejść wyłącznie do części 

wspólnej  szkoły (hol). W niej może znajdować się jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi, 

zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców, 

wynoszący minimum 1,5 m. Każdy rodzic/opiekun powinien przestrzegać obowiązujących 

przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (stosować środki ochronne: 

osłona ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe). 

19. Dziecko opuszcza  świetlicę pod nadzorem pracownika szkoły. 

20. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie uczeń posiadający pisemną zgodę 

rodziców/prawnych opiekunów. 

 

 

Załącznik 1 – karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 

Załącznik 2 - oświadczenia rodziców o zatrudnieniu 

Załącznik 3 – klauzula informacyjna RODO 


