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Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej  na czas trwania epidemii 

Covid -19 w Szkole Podstawowej 

 im. Gustawa Morcinka w Rędzinach. 

 

1. Do sali świetlicowej  może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 

w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Pracownicy szkoły, uczniowie lub inne osoby wchodzące do świetlicy są zobligowane 

do dezynfekcji rąk. 

3. W świetlicy dzieci oraz pracownicy nie muszą zakrywać ust i nos. 

4.  Korzystanie przez ucznia ze świetlicy odbywa się po wcześniejszym złożeniu 

deklaracji pobytu dziecka w świetlicy. Odbiór dziecka odbywa się w deklarowanych 

wcześniej przez rodzica/ opiekuna prawnego godzinach. 

5. Pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły będzie organizowany z zachowaniem 

możliwie maksymalnej odległości. 

6. W świetlicy znajdują się środki  do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne 

przebywanie w sali świetlicy. 

7. Na drzwiach świetlicy znajduje się  instrukcja obrazkowa z zasadami prawidłowego 

mycia rąk. 

8. Nauczyciele świetlicy dbają o to, by uczniowie regularnie myli ręce, w tym przed 

rozpoczęciem zajęć, po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze 

świeżego powietrza. Organizują pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji 

zgodnie z instrukcją. 

9. Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę. 

10.   Nauczyciele dbają o to, by uczniowie  nie przebywali w bliskiej odległości. 

11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć sportowych , w których nie można zachować 

dystansu, ograniczają ćwiczenia i gry kontaktowe. 

12.   Nauczyciele świetlicy systematycznie  przypominają uczniom o obowiązujących  

procedurach dotyczących  bezpieczeństwa w szkole w czasie epidemii.  

13. Nauczyciele świetlicy przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny. 

Podkreślą, że   powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z 

mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 
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14. Rodzic odbierający dziecko ze świetlicy  jest zobowiązany mieć na twarzy maseczkę 

ochronną i przed wejściem na teren szkoły jest zobowiązany zdezynfekować ręce. 

15.  Ze świetlicy usunięto część zabawek i dywan. 

16. Podczas zajęć plastycznych, odrabiania prac domowych każdy uczeń korzysta tylko i 

wyłącznie z własnych przyborów piśmienniczych, zabronione jest pożyczanie 

przyborów od kolegi. 

17. Dzieci nie przynoszą do świetlicę żadnych zabawek ani gier z domu. Posiadają własne 

przybory, np. kredki, pisaki, nożyczki, klej, które znajdują się na stoliku dziecka, 

szafce lub w jego plecaku. 

18. W świetlicy odległości pomiędzy stanowiskami dla dzieci wynoszą min. 1, 5 m.  W 

okresie epidemii nie będą organizowane żadne wyjścia, wycieczki poza teren szkoły.  

19. W przypadku wystąpienia u dziecka przybywającego w świetlicy niepokojących 

objawów sugerujących chorobę nauczyciel izoluje dziecko od pozostałych osób i 

telefonicznie informuje rodzica o tym fakcie prosząc o niezwłoczne odebranie dziecka 

ze szkoły.  

20. Obowiązkiem rodzica jest dostępność telefoniczna.   

 


