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Procedury organizacji opieki świetlicowej w okresie pandemii COVID-19 

Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej.  

Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub w razie potrzeby w innej sali 

dydaktycznej – tak, aby zapewnić przestrzeń niezbędną do zachowania dystansu społecznego. 

 

Wszystkie osoby przebywające w świetlicy  zobowiązane są przestrzegać ogólnych zasad 

bezpieczeństwa w czasie epidemii określonych przez Ministra Edukacji, Ministra Zdrowia, 

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz procedur obowiązujących w szkole.  

 

Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych  wprowadza się  zapisy dotyczące 

zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii:  

1. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

2. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę, także w trakcie przebywania 

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

przeprowadzeniu dezynfekcji.  

3. Należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować. 

4. Przybory do ćwiczeń oraz sprzęt wykorzystywany podczas zajęć (piłki, skakanki, 

obręcze itp.) należy czyścić lub dezynfekować. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy 

zabezpieczyć go przed używaniem. 

5. Uczeń nie powinien wnosić do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 

6. Podczas nauki uczeń korzysta z własnych podręczników i przyborów, które w czasie 

zajęć mogą znajdować się na stoliku ucznia lub w tornistrze. Podczas nauki własnej 

uczniowie siedzą przy stolikach w odpowiednich odstępach. 

7. Uczniowie spędzają czas na świetlicy z zapewnieniem utrzymania bezpiecznego 

dystansu. Zaleca się pobyt na świeżym powietrzu. 

8. Zabawy i zajęcia w czasie pobytu ucznia na świetlicy będą odbywały się z zachowaniem 

wszystkich procedur bezpieczeństwa.  

9. Ucznia może przyprowadzać i wybierać ze świetlicy maksymalnie 1 rodzic                                       

(lub wskazana w oświadczeniu osoba). 

10. Osoby odbierające dzieci ze świetlicy nie mogą wchodzić do budynku szkoły. 

11. Osoba przychodząca po dziecko do świetlicy sygnalizuje chęć odbioru za pomocą 

dzwonka przy drzwiach wejściowych.  

 

 

 


