
 

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

W WARUNKACH PANDEMII COVID – 19 

W ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP 3 W JELENIEJ GÓRZE 

 

Informacje ogólne 

 

1. W pierwszej kolejności z opieki świetlicy szkolnej mogą korzystać dzieci, 

których rodzice pracują. 

2. Na terenie szkoły i świetlicy szkolnej nie przebywają osoby z zewnątrz nie 

będące pracownikami. 

 

Przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci 

 

1. Do świetlicy przyprowadzane są przez rodziców tylko dzieci zdrowe. 

2. Schodzenie się dzieci – w wyznaczonym czasie rodzic przyprowadza 

dziecko do szkoły. Przy wejściu do sali świetlicy  uczeń zdejmuje osłonę ust 

i nosa, wchodzi do sali i dezynfekuje ręce. W przypadku wyraźnych oznak 

chorobowych ( kaszel, katar itp.) dziecko nie zostaje przyjęte do świetlicy. 

Uczeń, który sam przychodzi do szkoły, zdejmuje przed wejściem do 

świetlicy osłonę ust i nosa i wkłada ją do przyniesionego ze sobą woreczka 

foliowego. Następnie postępuje tak, jak w przypadku powyżej. 

3. Odbieranie dzieci – rodzic oczekuje na dziecko przy wejściu do szkoły, 

dzwoni do świetlicy, następnie dziecko zakłada osłonę ust i nosa i zostaje 

wypuszczone ze świetlicy.  

4. . Jeśli więcej uczniów w tym samym czasie wychodzi ze świetlicy, 

wychowawca wypuszcza je w 2 – minutowych odstępach. 

 

 

 

 



Pobyt dzieci w świetlicy 

 

1. Liczebność dzieci w grupie jest uzależniona od wielkości sali – 2 m2 na każde 

dziecko oraz opiekuna. 

2. Nauczyciele wyjaśniają dzieciom na pierwszych zajęciach, jakie zasady 

obowiązują obecnie w świetlicy i dlaczego zostały wprowadzone 

 ( w szczególności nauczyciel zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy 

podczas kichania czy kasłania, przypomina o unikaniu dotykania ust, oczu i nosa oraz nie 

podawaniu ręki podczas witania, żegnania czy zabaw). 

3. Dzieci pracują przy stolikach max 4 os. ustawionym 1,5 m od poprzedniego. 

4. Podczas zabaw swobodnych i dydaktycznych nauczyciel dba o zachowanie 

bezpiecznej odległości ( dzieci bawią się pojedynczo, lub w grupach 

dwuosobowych, wykorzystując całą wolną przestrzeń sali).  

5. Co godzinę nauczyciel wietrzy salę, w której prowadzone są zajęcia. Kiedy 

dzieci z wychowawcą przechodzą na zajęcia na dwór, a w tym czasie 

pracownicy dezynfekują świetlicę. Po zajęciach powierzchnie użytkowe ( 

blaty, klamki, poręcze, włączniki światła itp.), sprzęt i rzeczy używane przez 

dzieci oraz pracowników świetlicy są dezynfekowane. 

6. Dzieci myją ręce: 

- przed jedzeniem, po korzystaniu z toalety – w toalecie na 2 piętrze. 

-uczniowie są zachęcani do częstego mycia rąk 

7. Pod opieką nauczyciela dzieci korzystają z istniejących na terenie szkoły –

boiska wielofunkcyjnego i boiska trawiastego ( grupami - rotacyjnie). Po 

zajęciach sprzęt, którego używano na boisku zostaje zdezynfekowany przez 

pracownika. 

8. Zabrania się dzieciom przynoszenia do świetlicy własnych zabawek czy 

ulubionych przedmiotów. Obowiązuje również całkowity zakaz wyjmowania 

 i używania telefonów komórkowych. 

9. Nauczyciele: 

- przychodzą do pracy zdrowi, bez widocznych oznak chorobowych 

- pracują według ustalonego planu 

 

− przestrzegają zasad bezpieczeństwa przy bezpośrednim kontakcie  



z uczniem ( noszenie maseczek, przyłbic, rękawic ochronnych) 

- używający telefonów komórkowych do spraw służbowych, muszą je 

systematycznie dezynfekować 

10. Pod opieką nauczyciela chętne dzieci mogą zjeść w świetlicy drugie śniadanie 

( siadają przy stolikach max po 4 os., z zachowaniem odpowiedniej odległości, 

wyjmują śniadanie, zjadają, resztę chowają do woreczka foliowego). Po 

śniadaniu pracownik dezynfekuje stoliki i krzesła. Jeśli uczniów w świetlicy 

jest więcej niż miejsc przy stolikach, śniadanie zjadają rotacyjnie      

( grupami). Po każdej grupie stoliki i krzesła są dezynfekowane.  

 

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem 

SARS-COV-2 

 

1. Gabinet stomatologiczny , który został zaadoptowany na izolatorium , jest 

wyposażony w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący i służy do 

odizolowania  osoby w przypadku stwierdzenia u niej objawów chorobowych. 

2. Po zauważeniu symptomów choroby u dziecka ( kaszel, gorączka, złe 

samopoczucie), wychowawca podaje mu maseczkę i informuje osobę 

wyznaczoną do sprawowania opieki w izolatorium o zaistniałym fakcie. Osoba 

ta niezwłocznie przechodzi do wyznaczonej do izolacji sali, dezynfekuje ręce, 

ubiera środki ochrony osobistej ( maseczka, rękawiczki, kombinezon). 

Wychowawca przekazuje dziecko. Wyznaczona osoba pozostaje z nim, 

zachowując bezpieczną odległość, do momentu odebrania dziecka przez 

rodzica. 

3. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia o sytuacji rodzica dziecka oraz dyrektora 

szkoły lub osobę przez niego upoważnioną. 

Jeśli rodzic nie odbierze telefonu i nie oddzwoni w ciągu 15 minut, dyrektor 

lub osoba przez niego upoważniona dzwoni na pogotowie. W przypadku 

podejrzenia wystąpienia na terenie szkoły zachorowania na Covid – 19 

zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 

 i organ prowadzący. 

4. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub osoba decyzyjna informuje również 

rodziców pozostałych dzieci. 



5. Wychowawca przechodzi z pozostałymi dziećmi do innej, wyznaczonej sali. 

6. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko są jak najszybciej 

dezynfekowane.  

 

 

 

Informacje końcowe 

 

1. W świetlicy wywieszone są numery telefonu na pogotowie i do właściwej 

miejscu jednostki Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.  

2.  Nauczyciele posiadają aktualne numery telefonów do szybkiego kontaktu 

z rodzicami. Numery telefonów rodziców znajdują się w dzienniku,  

w którym zaznacza się dzienną obecność uczniów. Rodzice są zobowiązani do odbierania 

telefonu / natychmiastowego oddzwonienia. 

3. Upoważnienia do przyprowadzania i odbierania dziecka zachowują 

ważność. 

Opracowane procedury opierają się na wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej 

 dla szkół z dn.  14.05.2020r. .                         

 

 

 

 


