
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM. A.MICKIEWICZA  

W PRZEMYŚLU 

W szkole obowiązują Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku  

z wystąpieniem epidemii w związku z wystąpieniem COVID-19. 

 Szkoła organizuje opiekę świetlicową dla uczniów, których rodzice zgłosili 

potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. 

 Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach wynikających z potrzeb 

zgłoszonych przez rodziców (6.30-17.00). 

 W miarę warunków organizacyjnych jedna grupa przebywa w tym samym 

pomieszczeniu. 

 Z sali, w której przebywa grupa, usuwa się wszystkie przedmioty, sprzęty, 

pomoce i zabawki, których nie można zdezynfekować. 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. 

  Uczniowie nie mogą wymieniać się między sobą żadnymi przyborami, 

podręcznikami, zeszytami ani innymi osobistymi rzeczami. Uczniowie nie 

przynoszą ze sobą żadnych zabawek i innych zbędnych przedmiotów, (nie 

dotyczy uczniów ze spe oraz z niepełnosprawnościami). Nauczyciel 

przypomina uczniowi o zakazie przynoszenia przedmiotów (zbędnych w 

czasie zajęć), zobowiązuje ucznia do schowania przedmiotu do plecaka oraz 

nie wyciągania ich do czasu zakończenia zajęć w szkole przez ucznia; 

  Zabawki (klocki) używane przez ucznia w świetlicy szkolnej bezpośrednio 

po zakończonej zabawie są odkładane do wyznaczonego pojemnika  

i przeznaczone do dezynfekcji. Sprzęty, zabawki, pomoce dydaktyczne, 

które wykorzystywane były podczas pobytu uczniów w świetlicy są 

dezynfekowane przez wyznaczone osoby zgodnie z Procedurą mycia 

zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu 

 Jeśli jest taka możliwość, zajęcia świetlicowe uczniom można organizować 

na terenie szkoły na świeżym powietrzu. Uczniowie mają zapewnioną 



możliwość korzystania z boiska szkolnego i miasteczka ruchu drogowego. 

 Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

uczniami. Nauczyciele świetlicy w miarę możliwości pilnują, aby uczniowie 

unikali gromadzenia się. 

 Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę lub częściej, w miarę potrzeby, 

w szczególności przed przyjściem dzieci oraz po przeprowadzeniu 

dezynfekcji. 

 Godziny spożywania posiłków zostaną dostosowane do ilości dzieci. 

 Niedopuszczalne jest pozostawienie przez nauczyciela grupy samej.  

Gdy nauczyciel musi wyjść, grupą powinien się zająć inny nauczyciel.  

W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej dodatkowej opieki nad 

dzieckiem, należy powierzyć je opiece innemu nauczycielowi lub pomocy 

nauczyciela. 

   Sale, w których odbywają się w zajęcia świetlicowe wyposażone są  

w środki dezynfekcji rąk. Nauczyciele zobowiązani są poinstruować 

uczniów o konieczności dezynfekcji rąk, dbają również, by dzieci regularnie 

myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie 

ze świeżego powietrza, sami również często myją ręce mydłem lub środkiem 

dezynfekującym, nie dotykają okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. Uczniowie 

dezynfekują ręce pod nadzorem nauczyciela świetlicy, jednak zalecane jest  

regularne mycie rąk wodą z mydłem. 

 Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami 

ucznia.   W okresie epidemii główną drogą kontaktu z rodzicami/opiekunami 

prawnymi uczniów jest telefon lub e-dziennik. 

 W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka nauczyciel 

natychmiast izoluje dziecko i wdraża procedurę „POSTĘPOWANIA  NA 

WYPADEK PODEJRZENIA  ZAKAŻENIA COVID-19 U DZIECKA 

OBOWIĄZUJĄCĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 IM. ADAMA 

MICKIEWICZA W PRZEMYŚLU” 

 Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów 

medycznych ani podawać lekarstw. 



 Osoba odbierająca ucznia ze świetlicy nie może wchodzić do pomieszczenia, 

w którym odbywają się zajęcia świetlicowe. Uczeń odbierany jest zgodnie z 

Procedurą przyprowadzania i odbierania ucznia ze szkoły. 

 W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-

19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownicy pozostają w domu  

i zawiadamiają o tym fakcie Dyrektora Placówki. 

 

 

Zasady wchodzą w życie z dniem: 18 stycznia 2021 r. 

 

 


