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Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania świetlicy 

szkolnej  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

1. Uczeń wchodzi do świetlicy w maseczce, dezynfekuje ręce i zgłasza obecność 

nauczycielowi świetlicy podając imię, nazwisko i klasę. 

2. W zajęciach świetlicowych uczestniczy tylko uczeń zapisany do świetlicy w godzinach 

dokładnie określonych przez rodzica i prawnego opiekuna zgodnie z kartą zapisu.. 

3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali „Świetlicy Szkolnej” oraz w „ Bajkowej 

Krainie”.  

4. Każda grupa ma przydzielone pomieszczenie. W miarę możliwości do grupy 

przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

5. Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie dystansu 

społecznego /1,5 metra/. W miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym 

powietrzu. 

6.  W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co 

najmniej 1 raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w 

sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela. 

7.  Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk:  przed przyjściem do świetlicy, 

przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i 

kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

8. Do świetlicy dzieci przynoszą tylko niezbędne rzeczy. Uczniowie posiadają swoje 

przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami. 

9.  W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo 

zdezynfekować.  

10. Wyznaczony pracownik obsługi informuje wychowawcę świetlicy, które dziecko jest 

odbierane do domu przez opiekuna. Rodzic/opiekun prawny/ w maseczce oczekuje na 

dziecko przed wejściem do szkoły. 

11.  Jeżeli nauczyciel  świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy postępuje zgodnie z procedura 

dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

12. Rodzice /prawni opiekunowie/ zobowiązani są do przestrzegania określonych w karcie 

zapisu godzin pobytu dziecka w świetlicy. 

13.  W razie jakiegokolwiek opóźnienia w odbiorze dziecka rodzic /prawny opiekun/ jest 

zobowiązany do telefonicznego powiadomienia szkoły lub nauczyciela świetlicy o 

godzinie odbioru. 

14. W przypadku nienawiązania kontaktu przez rodziców nauczyciel świetlicy: 

✓ podejmuje próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicem 

/opiekunem prawnym/ dziecka, 

✓ uzgadnia z rodzicem /opiekunem prawnym/ czas odbioru dziecka, czeka na 

rodzica /opiekuna prawnego/ lub wskazaną przez niego osobę, 

✓ zawiadamia Dyrektora szkoły. 
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15. Nauczyciele pozostawiający dzieci w świetlicy, które nie uczestniczą w planowanych 

zajęciach lub nie wychodzą z klasą poza teren szkoły zobowiązani są do przyprowadzenia 

ich do świetlicy i zostawienia listy z imieniem i nazwiskiem oraz sposobem ich odebrania. 

16. W sytuacji gdy po ucznia nie zgłosi się rodzic/opiekun prawny, dziecko pozostaje pod 

opieką wychowawcy świetlicy, a wychowawca/pedagog szkolny jest zobowiązany do 

niezwłocznego powiadomienia rodzica /prawnego opiekuna/ o pozostawieniu dziecka w 

świetlicy.  

17. Wychowawcy świetlicy zapewniają opiekę uczniom korzystającym ze stołówki szkolnej. 

18. Wychowawca świetlicy zbiera określoną w harmonogramie grupę uczniów i sprowadza 

do jadalni. Po posiłku wychowawca świetlicy odprowadza uczniów do sali lub czuwa nad 

ich wyjściem do domu. W drodze do i z jadalni uczeń ma obowiązek noszenia maseczki. 

Procedury dotyczące dowozów 

1. Uczeń odbierany jest z autobusu szkolnego w maseczce przez nauczyciela świetlicy i po 

sprawdzeniu obecności przyprowadzany do szkoły. /Ta sama procedura dotyczy odwozu 

ucznia ze szkoły/. 

2. Uczeń po wejściu do szkoły w maseczce, dezynfekuje ręce i pod opieką nauczyciela 

świetlicy udaje się do szatni. 

3. Rodzic /opiekun prawny/ jest zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia 

nauczyciela świetlicy o zwolnieniu ucznia z dowozu w danym dniu /pisemne 

oświadczenie z konkretną datą/. 

4. Rodzic /opiekun prawny/ jest zobowiązany do wcześniejszego pisemnego zgłoszenia 

wszelkich zmian dotyczących dowozu dziecka. 

 


