
Procedury bezpiecznego korzystania ze świetlicy szkolnej 

 w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie w roku szkolnym 2020/2021 

 
• Świetlica szkolna czynna jest w godzinach: 700- 1630 

• Zajęcia świetlicowe będą odbywać się w możliwie jak najmniej licznych grupach z zachowaniem 

zaleceń dotyczących przeciwdziałaniu koronawirusa. 

• Zajęcia organizowane są w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.  

• W miarę możliwości zajęcia świetlicowe przeprowadzane będą na świeżym powietrzu (boisko 

szkolne). 

• Na świetlicy szkolnej mogą przebywać wyłącznie zapisani uczniowie oraz uprawnieni do tego 

pracownicy szkoły. 

• Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe- wolne od infekcji dróg 

oddechowych, bez objawów chorobowych (katar, kaszel, gorączka powyżej 37C). 

• Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły w czasie epidemii 

COVID- 19 ponoszą rodzice i opiekunowie. 

• Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły i z powrotem odpowiadają rodzice i 

opiekunowie. 

• Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko ze szkoły muszą zabezpieczyć się w środki ochrony 

osobistej zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania dzieci ze szkoły. 

• Rodzice i opiekunowie nie powinni upoważniać do przyprowadzania i odbierania ze szkoły swoich 

dzieci osób po 60 roku życia, by nie narażać ich zdrowia. 

• Osoby przyprowadzające dzieci powierzają je pod opiekę dyżurującego przy wejściu pracownika 

szkoły bez wchodzenia na teren placówki. 

• Uczeń korzystający ze świetlicy po wejściu do szkoły i obowiązkowej wizycie w szatni udaje się 

następnie do łazienki celem dokładnego umycia rąk, po czym przechodzi na świetlicę i dezynfekuje 

ręce. 

• Podczas odbierania dziecka ze świetlicy rodzice, opiekunowie lub też osoby do tego wyznaczone, 

informują o tym dyżurującego przy drzwiach placówki pracownika szkoły, który udaje się na 

świetlicę i przyprowadza danego ucznia. 

• Uczniowie, nauczyciele oraz inne osoby uprawnione do przebywania na terenie świetlicy szkolnej, 

przed wejściem zobowiązani są zdezynfekować ręce za pomocą umieszczonego przy wejściu środka 

dezynfekującego. 

• Przebywający na terenie świetlicy szkolnej nie muszą zakrywać nosa i ust (z wyjątkiem 

sporadycznych przypadków kaszlu lub kichania), nie mniej jednak zaleca się zachowanie 

bezpiecznego dystansu (1,5m) w kontaktach międzyludzkich. 



• Uczniowie u których zaobserwowane zostaną objawy infekcji dróg oddechowych, wystąpi gorączka 

lub też inne symptomy świadczące o możliwości zakażenia koronawirusem poddane zostaną izolacji 

pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły. Niezwłocznie o tym fakcie zostanie powiadomiona 

Dyrekcja szkoły jak również rodzice/ opiekunowie dziecka/ dzieci u których zaobserwowano 

niepokojące objawy. 

• Uczniowie przebywający na świetlicy mają obowiązek zgłaszania nauczycielom wychowawcom 

wszelkich objawów złego samopoczucia w celu zminimalizowania zagrożenia zainfekowaniem 

innych uczniów lub pracowników szkoły. Dotyczy to również występowania innych objawów niż te, 

które mogą być bezpośrednio powiązane z koronawirusem. 

• Świetlica szkolna wietrzona będzie nie rzadziej niż raz na godzinę.  

• Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej nie mogą przynosić swoich zabawek oraz rzeczy 

osobistych, które mogą zostać uznane za zbędne. 

• Po zakończonych zajęciach przez poszczególne grupy, każdorazowo zostanie przeprowadzona 

dezynfekcja pomieszczenia- powierzchni gładkich, blatów stolików oraz dostępnych w ograniczonej 

ilości zabawek. 

• Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej korzystają podczas zajęć z własnych przyborów 

piśmienniczych (ołówków, kredek, nożyczek, linijek itp.). 


