
Aneks do Regulaminu  
Procedura bezpieczeństwa pracy świetlicy szkolnej 

w warunkach pandemii COVID-19 
 

1. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych 
lub w izolacji. 

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonych przez Dyrektora szkoły salach 
dydaktycznych. Jedna grupa świetlicowa przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

3. Do poszczególnych grup świetlicowych przyporządkowany jest w miarę możliwości stały 
nauczyciel.  

4.Zajęcia świetlicowe odbywają się w  miarę możliwości w stałych grupach uczniów. 

5. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 
należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 
oczu, nosa i ust. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z 
mydłem. 

6. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 
świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu 
dezynfekcji. 

7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności 
z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie 
udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o 
regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

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

9. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły. 

10.Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy powinna przestrzegać obowiązujących przepisów 
prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

11. Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, które dziecko idzie do 
domu. Rodzic/opiekun prawny oczekuje na dziecko przy wejściu do szkoły.  

12. Ze względów bezpieczeństwa, podczas odbioru dziecka ze świetlicy pracownik szkoły 
może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. 



13. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) 
należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 
rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany 
własny środek transportu). 

14. W razie konieczności kontaktu rodzica z nauczycielem rekomendowany jest kontakt z 
wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


