
Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 32/05/2020 z dnia 20 maja 2020r. 
w sprawie ustanowienia procedur bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19 

 

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 obowiązująca  

w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  

nr 17 w Świętochłowicach 

ZASADY ORGANIZACJI PRACY 

1. Od 1 czerwca 2020r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-

wychowawczych organizowanych w świetlicy szkolnej.  

2. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej, w związku z podjęciem pracy. 

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

osobę. 

4. Na podstawie złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji, dyrektor 

wyznacza godziny przebywania i odbioru uczniów (8.00-15.30). 

5. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą 

organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. 

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

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

8. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 

1 osobę.  

9. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 

1 stolik szkolny).  

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

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Dodatkowo należy wyposażyć ucznia 

korzystającego z zajęć świetlicowych w blok rysunkowy, samoprzylepny papier 

kolorowy , klej, nożyczki, kredki. 

11. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami i materiałami szkolnymi między sobą. 

12. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć.  

13. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 

nauczyciela.  

14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy 

nimi.  

15. Sprzęt na boisku, wykorzystywany podczas zajęć, powinien być regularnie 

czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości 

należy zabezpieczyć go przed używaniem.  

16. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między 

nimi dystans. 

17. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

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

19. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

20. Uczniowie powinni wykorzystywać co drugi wieszak. 
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21. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 

uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.  

22. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub 

wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub 

w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie 

przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

23. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny 

pomiędzy sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

24. Personel kuchenny, pracownicy administracji i obsługi powinni w miarę możliwości 

ograniczać kontakty z uczniami oraz nauczycielami.  

25. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.  

26. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.  

27. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły. 

28. Ograniczamy przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.  

29. Rodzice ucznia/opiekunowie mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu  

w celu  szybkiej komunikacji.  

30. Rodzice/opiekunowie muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia oraz 

każdego dnia dostarczać nauczycielowi informację o aktualnym stanie dziecka ( zgoda 

i ankieta znajduje się na stronie internetowej szkoły) 

31. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane 

w IZOLATORIUM, a rodzice/opiekunie zostają o tym fakcie niezwłocznie 

poinformowani i są  zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

32. Pomieszczenie świetlicy, toaleta oraz wszystkie sprzęty znajdujące się w świetlicy 

szkolnej będą systematycznie dezynfekowane. 

33. Przy wejściu do świetlicy znajdują się informacje dotyczące organów , z którymi 

należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych oraz 

numery telefonów do właściwej stacji sanitarno- epidemiologicznej, oddziału 

zakaźnego i służb medycznych.  


