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                        Procedura bezpieczeństwa pracy świetlicy szkolnej 

                   Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie 

                                     w warunkach pandemii COVID-19 

 

 

 

 

1. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w  izolacji w warunkach domowych. 

2. Uczniowie przebywają w wyznaczonych i stałych salach świetlicowych. 

3. Wszystkim wchodzącym do świetlicy zapewnione są środki do dezynfekcji rąk. Są 

one rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla uczniów 

pod nadzorem opiekuna. Przed wejściem do świetlicy szkolnej uczniowie powinni 

zdezynfekować ręce, a następnie odłożyć plecaki, tornistry oraz odzież wierzchnią  

w wyznaczone miejsce. 

4. W salach świetlicowych wywieszone są instrukcje z zasadami zachowania higieny. 

5. Wychowawcy świetlicy podczas pobytu uczniów w świetlicy szkolnej wyjaśniają 

dzieciom: 

a) jakie zasady obowiązują w szkole oraz świetlicy i dlaczego zostały wprowadzone, 

b) instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji mycia rąk, 

c) zwracają uwagę na to, aby dzieci przestrzegały ogólnych zasad higieny: 

- często i regularnie myły ręce – po wejściu do szkoły, świetlicy, przed jedzeniem, po   

skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu, 

-  unikały dotykania oczu, nosa i ust, 

-  stosowały ochronę podczas kichania i kaszlu. 

6. Wychowawcy świetlicy i uczniowie zobowiązani są do: 

a) częstego i regularnego mycia rąk – po wejściu do szkoły, świetlicy, przed 

jedzeniem, po  skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu, 

b) zachowania wymaganego dystansu społecznego ( 1,5 metra ). 

7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy, których nie można skutecznie 

umyć lub zdezynfekować są usunięte z sal świetlicowych lub dostęp do nich jest 
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uniemożliwiony. 8.Pozostałe dostępne przedmioty, sprzęt czy przybory i pomoce 

dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć należy często myć lub dezynfekować. 

9. Uczniowie posiadają własne podręczniki, przybory szkolne, którymi nie wymieniają 

się z innymi uczniami. 

10. Uczniowie nie powinni przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów. 

11. Wychowawcy świetlicy tak organizują i koordynują swoje zajęcia / pracę w 

świetlicy, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego.     

12. Wychowawcy świetlicy powinni ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu 

kontaktowi między uczniami. 

13. Wychowawcy świetlicy zobowiązani są do wietrzenia sal świetlicowych 

przynajmniej raz na godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy. 

14. W miarę możliwości zalecane jest korzystanie przez uczniów z boiska, placu 

zabaw oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu 

dystansu pomiędzy uczniami. 

15. Uczniowie w częściach wspólnych szkoły – korytarz, część wspólna toalety - 

mają obowiązek zakrywać nos i usta, natomiast w salach świetlicowych nie ma 

takiego obowiązku. Uczniowie mogą dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa 

zakrywać nos i usta. 

 

16. Wychowawcy świetlicy mogą być zaopatrzeni  w indywidualne środki ochrony 

osobistej. 

17. Osoby przyprowadzające i odbierające uczniów ( rodzice/opiekunowie 

prawni/osoby upoważnione do odbioru ucznia ) muszą być zdrowe i podczas odbioru 

dziecka zachować wszelkie środki ostrożności i przestrzegać obowiązujących 

przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym m. in.: stosować 

środki ochronne - osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

18. Osoby przyprowadzające i odprowadzające uczniów do/z świetlicy szkolnej mogą 

wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z uczniem/uczniami, 

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 metra, 

c) dystans od pracowników szkoły minimum 1,5 metra, 

19. Odbiór uczniów ze świetlicy szkolnej odbywa się po kontakcie telefonicznym  

z wyznaczonymi pracownikami szkoły, którzy informują wychowawców świetlicy  

o przybyciu rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru ucznia 
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lub osobiście z zachowaniem wszystkich zasad reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, 

maseczki, przyłbice, dystans społeczny). 

Uczniowie samodzielnie opuszczają świetlicę i udają się do części wspólnej szkoły, 

gdzie oczekują na uczniów osoby odbierające. 

20. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać 

na infekcje dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, temperaturę 

wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę powinien odizolować ucznia  

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając min. 2 

metry odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić dyrekcję szkoły lub 

osobę do tego wyznaczoną. 

21. W razie konieczności kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, odbywa 

się telefonicznie zgodnie z numerami telefonów, które zostały podane w kartach 

zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. 

 

 

Wszystkie sale świetlicowe będą dezynfekowane każdego dnia. 

 

Uczniowie podczas pobytu w świetlicy szkolnej przestrzegają zasad współżycia  

w grupie w związku z COVID-19 oraz respektują polecenia wychowawców świetlicy 

związane z COVID-19. 

 

 

Procedurę bezpieczeństwa stworzono na podstawie wytycznych: Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

dla publicznych i  niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. 

 

 

 

                                                                           opracowała - Ewa Szarzyńska 

przewodnicząca zespołu nauczycieli świetlicy 


