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Procedura pobytu i zabawy w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie 

 

1. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel/wychowawca świetlicy lub specjalista prowadzący 

zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia 

w godzinnych odstępach czasowych. 

2. Rodzice nie mogą wchodzić do budynku szkoły. Przekazanie dziecka następuje w drzwiach 

budynku. 

3. Przy wejściu do budynku szkoły uczeń obowiązkowo zdezynfekuje ręce. 

4. Jedna grupa uczniów/ wychowanków przebywa w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej z 

uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z wytycznych GIS - 4 m2 na osobę (uczniów i 

nauczycieli). 

5. Grupa może liczyć nie więcej jak 10 – 12 uczniów w zależności od powierzchni sali 

i przepisów sanitarnych. 

6. W czasie pobytu ucznia w świetlicy należy zwracać uwagę na regularne mycie rąk wodą z 

mydłem oraz ich obowiązkowe dezynfekowanie. 

7. Uczeń nie powinien zabierać do szkoły zbędnych przedmiotów. 

8. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, 

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

innego ucznia przed wyczyszczeniem i zdezynfekowaniem.  

9. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki.  

10. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi 

kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

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

dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5m metrów odległości 

od siebie i innych osób.  

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

w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m. 

13. Uczniowie klas młodszych bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy stolikach 

w stałych miejscach określonych podpisanym krzesełkiem i pudełkiem na używane przez 

dziecko zabawki/pomoce. 

14. Zabawki /pomoce używane przez ucznia w świetlicy/sali szkolnej są odkładane do jego 

indywidualnego pudełka i dezynfekowane po dniu pobytu dziecka w szkole. 
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15. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 /np. gorączka, 

wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp./ należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od 

innych osób i niezwłocznie powiadomić Dyrektora Szkoły oraz rodziców/opiekunów w celu 

pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

16. Po skończonych zajęciach sala podlega pełnej dezynfekcji. 

17. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a dzieci przebierają się 

w odpowiedniej w odległości od siebie z zachowaniem dystansu społecznego 2 metrów.  

18. Na placu zabaw nie może przebywać więcej niż jedna grupa uczniów. 

 

19. Następna grupa uczniów może przebywać na placu zabaw i boisku po zakończonych 

czynnościach dezynfekcji.  

20. Plac zabaw szkolne jest zamknięty  dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych 

do odbioru dzieci i innych osób postronnych. 

21. Nauczyciel na placu zabaw i boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów sprzyjające 

bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela 

muszą uwzględniać dystans społeczny 2 metrów. 

22. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie 

czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje 

pracownik obsługi szkoły. 

23. Pozostałe zasady funkcjonowania szkoły i pobytu dziecka na świetlicy szkolnej pozostają bez 

zmian.  

 

Halina Buchowska  

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2  

w Skawinie 


