
 

Procedury bezpieczeństwa w świetlicy szkolnej 

w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki 

w Katowicach  

w czasie trwania pandemii Covid 19 

 

1. Do świetlicy szkolnej ze względu na obecną sytuacje epidemiologiczną w pierwszej 

kolejności przyjmowane są dzieci, których obojga rodziców pracuje zawodowo: 

- dzieci pracowników realizujących zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19; 

- dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

- dzieci korzystające ze szkolnego dowozu; 

- dzieci klas I – III. 

2. O przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej decyduje spełnienie wszystkich podanych 

warunków, prawidłowo i w pełni uzupełniona dokumentacja (karta zgłoszenia).  

3. Do świetlicy szkolnej uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.  

4.  W drodze do i ze  szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają 

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

5. Osoby przyprowadzające i  odbierające uczniów muszą być zdrowe i powinny 

zachować  wszelkie środki ostrożności (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) oraz  zachować zasady: 

            a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

     b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

6. Dzieci odbierane są ze świetlicy wyłącznie na sygnał wideodomofonu. 

7.  W salach świetlicowych zostały wywieszone instrukcje z zasadami zachowania 

higieny. 

8. Z sal, w których przebywają dzieci usunięto przedmioty, których nie można 

skutecznie umyć lub zdezynfekować. 

9. Uczniów w świetlicy obowiązują zasady higieny tożsame z zasadami przyjętymi  



w szkole: częste mycie rąk wodą z mydłem, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu ,nosa i ust.  

10. Sale świetlicowe  wietrzy się (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci 

w świetlicy) w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu 

prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji.  

11. Konsultacje opiekunów z rodzicami odbywają się  na zasadach tożsamych  

z przyjętymi w placówce z szczególnym naciskiem na kontakty umożliwiające 

zachowanie wymaganego dystansu (dziennik elektroniczny, kontakt telefoniczny). 

12. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi 

uczniami, nie mogą zabierać do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, 

samochodów, maskotek itp.).  

13. Zabawki, przybory szkolne i  sprzęt wykorzystywany do zajęć są odkładane  

do oznaczonego pojemnika i każdego dnia dezynfekowane. 

14. Wszystkie prace wykonane przez dzieci na zajęciach przechodzą 3 dniową 

kwarantannę. 

15.  Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać  

na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy 

odizolować  ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. 

16. Wychowawca  świetlicy   niezwłocznie  zawiadamia  wychowawcę  ucznia   

i  dyrektora  szkoły o zaistniałej sytuacji. 

17. Dyrektor/wicedyrektor/wychowawca świetlicy  bezzwłocznie zawiadamia rodziców 

o  zaistniałej sytuacji. 

18. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania dziecka 

własnym środkiem trsportu.  

 

 

 

 

 


