
ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII  

NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 33 

IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w OPOLU 

 

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe od poniedziałku do piątku w godzinach  

6.30-16.30 dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. 

2. Na świetlicę szkolną może uczęszczać uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

3. Przyprowadzanie dzieci na świetlicę szkolną: 

1. Opiekunowie odprowadzający dzieci do świetlicy szkolnej z klasy pierwszej mogą 

wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (przedsionek, wejście szkoły), zachowując zasady:  

a) są zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,  

b) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

c) dystans od kolejnej osoby 1,5 m, 

d) zastosowane środki ochronne (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 

rąk).  

Uczniowie odbierani są przez dyżurującego pracownika szkoły, który odprowadza dzieci do 

szatni, a następnie do świetlicy szkolnej.  

2. Uczniowie ze starszych klas, którzy korzystają ze świetlicy szkolnej wchodzą do szkoły 

samodzielnie, udają się do szatni w celu zmiany obuwia i pozostawienia odzieży wierzchniej. 

Następnie kierują się do sali świetlicowej.  

4. Odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej:  

Uczniów klas I-III z świetlicy odbierają rodzice lub osoby upoważnione pisemnie. Osoba 

odbierająca dziecko informuje dyżurującego pracownika szkoły o odbiorze dziecka i oczekuje 

na nie przy wejściu do budynku szkoły. 

5. Uczniowie samodzielnie wracający do domu muszą posiadać pisemną zgodę 

rodzica/prawnego opiekuna 

6. Na terenie szkoły w przestrzeniach wspólnych (np. korytarze, sanitariaty, szatnie zaplecza 

sportowego, stołówka) obowiązuje zakrywanie ust i nosa, dlatego też uczniowie korzystając 

ze świetlicy szkolnej wchodząc do szkoły zakładają maseczki. Ściągają je dopiero po wejściu 

do Sali świetlicowej.  

Maseczki lub inne osłony powinny być chowane do plecaka lub do kieszeni, nie wolno 

zostawiać ich na stolikach, czy podłodze, 

7. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek wytłumaczenia dziecku, co to jest dystans 

społeczny i dlaczego dziecko musi tego przestrzegać, a także zapoznać swoje dzieci z 

obowiązującymi zasadami zachowania bezpieczeństwa w czasie pandemii w świetlicy 

szkolnej (przychodzenie i opuszczanie świetlicy, obowiązek zakrywania ust i nosa w 

przestrzeniach wspólnych na terenie szkoły). 

8. Wychowawcy prowadzący zajęcia opiekuńczo –wychowawcze z dziećmi wyjaśniają 

uczniom, jakie zasady obowiązują w świetlicy w okresie epidemii. 

9. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zasadą zachowania dystansu 

społecznego. Opiekunowie oraz uczniowie zobowiązani są zachować dystans społeczny 

między sobą wynoszący min. 1,5 m. 

10. W świetlicy szkolnej, w której przebywają podopieczni nie mogą znajdować się zabawki, 

przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, wyczyścić. 

11. Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia i wynoszenia zabawek i innych przedmiotów 

z domu oraz szkoły. Rodzice/prawni opiekunowie dbają, aby dziecko nie wniosło do szkoły 

żadnych zabawek oraz niepotrzebnych przedmiotów. 



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

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Każdy uczeń posiada swoje jedzenie i picie. 

13. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą, a także posiłkami i 

napojami.  

14. Wyjścia do toalety odbywają się pojedynczo, po wcześniejszym poinformowaniu i za zgodą 

nauczyciela. Obowiązuje zakaz opuszczania świetlicy bez wcześniejszego poinformowania 

nauczyciela. 

15. Sala, w której odbywają się zajęcia świetlicowe powinna być wietrzona co najmniej raz w 

ciągu godziny, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć przy zachowaniu 

wszelkich środków bezpieczeństwa, 

16. Jeżeli do zabaw i zajęć wykorzystywano przybory sportowe należy je dokładnie wyczyścić 

lub zdezynfekować po użyciu.  

17. Grupy świetlicowe mogą z nauczycielem sprawującym opiekę korzystać z pobytu na świeżym 

powietrzu. Należy w takiej sytuacji zachować wszystkie środki ostrożności stosowane w 

przypadku prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych  – przede wszystkim wychodzić 

zgodnie z ustalonym harmonogramem, uniemożliwić spotkanie się grup, zachować dystans 

między uczniami poszczególnych grup (maksymalnie dwie grupy), przestrzegać dezynfekcji 

lub mycia urządzeń po użyciu.  

18. Nauczyciele oraz uczniowie muszą stosować i przestrzegać podstawowych zasad 

zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia: − często myć ręce 

zgodnie z instrukcją, stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania zakrywając usta i 

nos łokciem, unikać dotykania oczu i nosa. Systematyczne przypominanie dzieciom zasad 

higieny dotyczące: mycia rąk przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie 

z placu zabaw itp. 

19. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły 

umożliwiając dyrektorowi i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji, zgodnie z 

wytycznymi dla szkoły. 

20. W przypadku, gdy pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel, powiadamia dyrektora 

szkoły, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektora. Pracownik szkoły sprawdza 

temperaturę ucznia termometrem bezdotykowym w przypadku zauważenia niepokojących 

objawów. Uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym 

miejscu, zapewniającym min. 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadomieni 

zostają rodzice/opiekunowie o konieczności natychmiastowego odebrania ucznia ze szkoły. 

Rodzic ma obowiązek stawić się w szkole bezzwłocznie. Nad dzieckiem przejawiającym 

objawy chorobowe czuwa dyżurujący pracownik z zachowaniem minimum 2 m odległości. 

21. Osoby nierespektujące zasad bezpieczeństwa nie będą mogły korzystać z zajęć 

świetlicowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


