
Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej od 09.11.2020 w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Miłomłynie 

1. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej dla dzieci osób zatrudnionych w 

podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania 

publiczne  związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

uczęszczających do klas I –III. 

2. Rodzice zobowiązali się zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy 

świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców; 

3. W grupie świetlicowej może przebywać maksymalnie 12 uczniów; 

4. Minimalna przestrzeń do zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w sali nie może być 

mniejsza niż 4m2/1os. (uczniów, nauczycieli). W przypadku większej liczby uczniów w grupie 

niż 12 zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych; 

5. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości ci sami nauczyciele; 

6. Drzwi w ciągach komunikacyjnych pozostają otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba 

było ich otwierać (dotykać); 

7. Na zajęcia w świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych (kaszel, gorączka) oraz gdy inni domownicy nie są 

zakażeni, nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji; 

8. W świetlicy znajdują się środki dezynfekcji rąk; 

9. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona przed kichaniem i 

kaszlem, unikanie dotykania oczu, nosa, ust oraz DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka); 

10. Uczniowie dezynfekują ręce pod nadzorem nauczyciela; 

11. Obowiązuje częste wietrzenie sali, w której przebywają uczniowie; 

12. W miarę możliwości zajęcia świetlicowe zaleca się organizować na terenie szkoły, na świeżym 

powietrzu (z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej); 

13. Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie dystansu 

społecznego; 

14. Sprzęty, klocki, pomoce, które wykorzystywane były podczas pobytu uczniów w świetlicy są 

dezynfekowane przez wyznaczone osoby; 

15. Uczniowie korzystają  w świetlicy z własnych przyborów szkolnych, którymi nie wymieniają się 

z innymi dziećmi; 

16. Osoba odbierająca ucznia ze świetlicy nie może wchodzić do pomieszczenia, w którym 

odbywają się zajęcia świetlicowe. Uczeń odbierany jest przy drzwiach wyjściowych szkoły 



(podanie przez rodzica pracownikowi szkoły klasy oraz imienia i nazwiska odbierającego 

ucznia); 

17. Z sali usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować; 

18. Nauczyciele świetlicy wyjaśniają uczniom jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują   

w świetlicy i dlaczego zostały wprowadzone.  

 

  




