
Funkcjonowanie świetlicy szkolnej w czasie pandemii COVID – 19 – aneks do 

regulaminu. 

1. Do świetlicy szkolnej mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe (bez objawów 

przeziębienia). 

2. W świetlicy szkolnej należy dbać o zachowanie dystansu społecznego między uczniami  

i przypominać uczniom o zasadach higieny. 

3. Pomieszczenia świetlicy szkolnej muszą być często wietrzone (co godzinę lekcyjną - 

minimum). 

4. Zajęcia opiekuńcze mogą odbywać się również w innych niż przeznaczone dla świetlicy 

szkolnej pomieszczeniach. Jeśli w sali świetlicowej przebywa liczba uczniów uniemożliwiająca 

pracę zgodną z zasadami BHP oraz wytycznymi GIS i MEN, nauczyciel wyprowadza daną 

grupę (do 25 osób) do innego, zdezynfekowanego uprzednio pomieszczenia, i informuje  

o tym pełniącego dyżur wicedyrektora. Wicedyrektor wyznacza dodatkowe pomieszczenie. 

5. Jeśli u ucznia przebywającego w świetlicy szkolnej stwierdzi się niepokojące objawy 

chorobowe, należy postępować według zasad zapisanych w procedurach sanitarno – 

epidemiologicznych obowiązujących całą placówkę. 

6. Rodzice dzieci korzystających z opieki świetlicowej nie wchodzą na teren szkoły, a tym samym 

nie wprowadzają dzieci do świetlicy. 

7. Przyprowadzanie dziecka do świetlicy szkolnej: o przybyciu dziecka do świetlicy informuje 

nauczycieli pełniących dyżur pani woźna (przez telefon wewnętrzny). Nauczyciel sprawujący 

opiekę nad uczniami klas 0-1 schodzi z dzieckiem do szatni i przyprowadza je do świetlicy.  

8. W szatni nad bezpieczeństwem dziecka przybywającego do świetlicy szkolnej  

lub wychodzącego z niej czuwa szatniarz lub wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły. 

9. Odbieranie dziecka ze świetlicy szkolnej: informację o wyjściu dziecka ze świetlicy przekazuje 

nauczycielom pełniącym dyżur pani woźna (przez telefon wewnętrzny). Nauczyciele 

odprowadzają dziecko do drzwi wejściowych i przekazują je rodzicom lub opiekunom 

prawnym (jeśli nauczyciel nie poznał jeszcze rodziców lub opiekunów prawnych, ma prawo 

poprosić o dokument potwierdzający tożsamość rodzica lub opiekuna). 

10. Dziecko może być odbierane przez inne osoby, upoważnione przez rodziców lub opiekunów 

prawnych w karcie przyjęcia do świetlicy szkolnej. Upoważnienia te są imienne (należy wpisać 

imię, nazwisko i nr dowodu lub legitymacji szkolnej osoby upoważnionej).  

11. Odebrane ze świetlicy szkolnej dziecko i wyprowadzone przez rodziców, opiekunów 

prawnych lub osoby upoważnione poza teren szkoły nie może już w danym dniu korzystać  

z opieki świetlicowej (w świetlicy uczeń czeka na swoje zajęcia szkolne lub, po zakończonych 

zajęciach,  na odbiór przez rodzica, opiekuna i osoby upoważnione ). 

12. Używane przez dzieci zabawki i inne przedmioty (tylko takie, które można szybko  

i bezpiecznie zdezynfekować) nauczyciel dezynfekuje po zakończeniu zabawy przez danego 

ucznia i odkłada na miejsce tzw. kwarantanny. 

13. Zabawy organizowane w świetlicy powinny być dostosowane do wytycznych MEN i GIS 

(rezygnujemy z gier i zabaw kontaktowych, używamy jedynie przedmiotów i sprzętu 

sportowego, które można łatwo, szybko i bezpiecznie zdezynfekować). 

14. Dzieci spędzające czas w świetlicy szkolnej i korzystające ze stołówki są zaprowadzane  

na obiad według określonego harmonogramu, pod opieką wychowawcy świetlicy. 



15. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej mogą wychodzić na boisko szkolne lub inny teren 

szkoły pod opieką nauczyciela. Wychowawca sprowadza dzieci do szatni, a następnie 

wychodzi z nimi na zewnątrz. Po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu uczniowie myją  

i dezynfekują ręce. 

16. Wyjście na zajęcia na świeżym powietrzu jest możliwe jedynie wtedy, gdy w świetlicy dyżur 

pełni wystarczająca liczba nauczycieli (minimum pięcioro). 

17. W zajęciach na świeżym powietrzu na terenie szkoły prowadzonych przez jednego 

nauczyciela może uczestniczyć grupa uczniów  do 25 osób (podobnie jak w zajęciach 

wewnątrz budynku). 

18. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej do odwołania nie korzystają z placu zabaw  

na terenie placówki (plac zabaw jest zamknięty ze względów sanitarno – 

epidemiologicznych). 

19. Do świetlicy szkolnej uczeń przynosi własne przybory, notesy i inne przedmioty, z których 

będzie korzystał podczas pobytu w świetlicy. Uczniowie nie przynoszą pluszaków lub innych 

przedmiotów, których nie można zdezynfekować w łatwy sposób.  

20. Uczniowie nie pożyczają sobie zabawek, przyborów szkolnych, książek i innych przedmiotów. 

21. O jakichkolwiek nieprawidłowościach w funkcjonowaniu świetlicy szkolnej lub sytuacjach 

zagrażających bezpieczeństwu uczniów lub nauczycieli należy bezzwłocznie poinformować 

dyrektora szkoły lub pełniących dyżur wicedyrektorów placówki. 

 


