
Procedura pobytu w świetlicy szkolnej 

 

 

1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcje górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

 

2. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca świetlicy  prowadzący zajęcia wietrzy 

salę, w której będą przebywali uczniowie. 

 

 

3. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są przez rodziców/opiekunów 

prawnych do szkoły od strony podwórka.  

 

4. Rodzice nie wchodzą do szkoły tylko informują wychowawcę świetlicy o przybyciu dziecka 

na zajęcia za pomocą domofonu. 

 

5. Nauczyciel /wychowawca odbiera ucznia od rodzica i prowadzi go do świetlicy.  

 

6. Uczeń dezynfekuje ręce przed wejściem do świetlicy. 

 

7. W czasie zajęć świetlicowych grupa licząca nie więcej niż 25 uczniów przebywa, bawiąc 

się i pracując w wyznaczonych strefach oraz przy stolikach w stałych miejscach.  

 

8. Wychowawca świetlicy podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, 

prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

 

9. Nauczyciel/wychowawca klasy I-III odbiera swoich podopiecznych ze świetlicy szkolnej 

przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych i sprowadza ich po skończonych zajęciach 

sporządzając listę obecności uczniów zdeklarowanych w danym dniu na zajęcia 

świetlicowe. 

 

10. Wykorzystywane przez ucznia podczas zajęć świetlicowych sprzęty i przybory sportowe  

będą dezynfekowane po zakończonych zajęciach przez wychowawców świetlicy. 

 

11. Zabawki materiałowe, pluszowe, gry planszowe, klocki, książki, puzzle i materiały 

plastyczne zostają usunięte z sal świetlicowych, dopuszcza się tylko używania przez 

ucznia własnych przyborów i podręczników. 

 



12. Podczas wychodzenia grupy wychowanków ze świetlicy, nauczyciel zobowiązany jest do 

polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra 

odległości od innych osób oraz zachowania obowiązujących zasad dystansu społecznego.  

 

13. Uczniowie klas IV – VIII nie uczęszczający na zajęcia religii i języka mniejszości 

niemieckiej przebywają w świetlicy stosując się do obowiązujących zasad.  

 

14. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, 

wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) uczeń zostanie odizolowany w 

wyznaczonym pomieszczeniu, a jego rodzic/opiekun prawny niezwłocznie powiadomiony 

o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły.  

 

15. Wyznaczony pracownik szkoły po zgłoszeniu przez rodzica, informuje wychowawcę 

świetlicy, które dziecko idzie do domu. Nauczyciel przekazuje rodzicom/opiekunom 

prawnym dziecko oczekującym w wyznaczonej strefie przed budynkiem szkolnym. 

 

 

 

 


