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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY 

1. Od 25 maja 2020 r. szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów klas I-III, których 

rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają 

z informacji zebranych od rodziców.  

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na 

osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

3. W grupie może przebywać do 12 uczniów.  

4. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

5. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

6. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Pomoce dydaktyczne (piłki, gry itp.) 

wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane przez 

wyznaczonego pracownika obsługi po każdym użyciu. Fakt konieczności dezynfekcji zgłasza 

nauczyciel korzystający ze sprzętu. 

7. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 

uczeń – 1 ławka szkolna).  

8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie wymieniają się 

przyborami szkolnymi między sobą i nie zabierają do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

9. W sali gimnastycznej oraz na boisku szkolnym mogą przebywać dwie grupy uczniów przy 

założeniu, że zachowany jest między nimi dystans. Po zajęciach w sali gimnastycznej 

nauczyciel zgłasza konieczność umycia podłogi pracownikowi obsługi. 

10. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę. 

11. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

12. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

13. Rodzic odprowadzający dziecko do szkoły na zajęcia świetlicowe ze względów 

bezpieczeństwa nie wchodzi do budynku szkolnego. Opiekę nad dzieckiem przejmuje 

nauczyciel świetlicy. 

14. Rodzic odbierający dziecko ze świetlicy wchodzi jedynie do łącznika i zgłasza ten fakt 

pracownikowi obsługi, który telefonicznie powiadamia nauczyciela świetlicy. 


