
ZADADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA  

W ŚWIETLICY W CZASIE EPIDEMII 

 
1. Do świetlicy 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. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych. Opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej wyznaczonej przez 

Dyrektora przy wejściu do szatni, zachowując zasady zgodne z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi 

prewencyjnego postępowania w okresie zagrożenia epidemicznego (m.in.: osłony ust i nosa, dezynfekcja rąk, 1 

opiekun z dzieckiem / dziećmi, dystans społeczny) 

Prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum przebywania na terenie szkoły. 

 

3. Zajęcia świetlicowe odbywają się  w obrębie grup z podziałem wiekowym: 

 klasy I i II w górnej świetlicy, 

 klasy III i KLUBIK w dolnej świetlicy, 

 oddziały przedszkolne w swoich salach. Po godzinie 15.00 klasy 0a i 0b są łączone. 

W godzinach 7.00 -7.30 oraz 17.00 – 17.30  wszystkie grupy są łączone.  

4. Rodzice/ opiekunowie odbierają dzieci z oddziałów przedszkolnych i „górnej” świetlicy poprzez  powiadomienie  

wychowawców świetlicy przez szkolny telefon komórkowy za pomocą połączenia video. Należy wtedy na kilka chwil 

odsunąć maseczkę ochronną z twarzy, aby umożliwić identyfikację osoby zgłaszającej się po dziecko. Rodzice 

odbierający dzieci z sali nr 10 (świetlica dolna) robią to osobiście nie wchodząc do pomieszczenia (zatrzymują się 

w strefie wyznaczonej przez linię odgradzającą umieszczoną na podłodze) i stosując środki ochronne (osłona nosa 

i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

5. Odbieranie dzieci z placu zabaw odbywa się gdy, zachowany jest dystans społeczny (1,5m) od innych opiekunów 

i pracowników szkoły. Nie ma możliwości przebywania z dziećmi na placu zabaw po odebraniu dziecka ze świetlicy 

lub powtórne pozostawienie go pod opieką wychowawców w sytuacji, gdy rodzic przyszedł już dziecko odebrać. 

6. Jeżeli pracownik świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym 

w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, a rodzice/opiekunowie 

dziecka zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny 

środek transportu). 

7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania w karcie zapisu dziecka do świetlicy numeru telefonu do 

kontaktu i aktualizowania go, w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych.  

8. Podczas dnia obwiązują ogólne zasady higieny: regularne mycie ręce wodą z mydłem, a szczególnie  przed wejściem 

do pomieszczeń świetlicy, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, ochrona 

podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

9. Dzieci nie powinny zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów. 

10. Zgodnie z zaleceniami MEN, MZ i GIS, dzieci uczęszczające do świetlicy będą jak najwięcej przebywały na świeżym 

powietrzu (na placu zabaw i boisku szkolnym). 

11. Wszystkie sale świetlicy są regularnie wietrzone, co najmniej raz na godzinę, a po zakończonych zajęciach raz 

dziennie ozonowane. 


