
Procedura  odbywana zajęć  w świetlicy szkolnej 

 

Przyprowadzanie/odbieranie ucznia do/ze świetlicy – patrz procedura IV. 

1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.30 do 17.00. 

2. Świetlica szkolna przyjmuje uczniów od godz. 6.30 do 7.30 następnie wznawia przyjęcia 

 o godz. 8.20.  

3. Zaleca się, aby powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt: 

 od 3 do 5 dzieci wynosiła co najmniej 16 m2;  

 w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia  pomieszczenia 

zbiorowego pobytu ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne 

dziecko, z tym że: 

a. powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej  

      2,0 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie; 

b. powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej  

     2,5m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie. 

4. Do przestrzeni, o której mowa w pkt. 3, nie wlicza  się pomieszczenia jadalni,  

pomieszczeń pomocniczych w tym ciągów komunikacyjnych, łazienek, toalet. 

5. W grupie może przebywać do 25 uczniów. Jeżeli jest więcej uczniów, grupę należy 

podzielić. Po podzieleniu, jedna z grup pod opieka nauczyciela przebywa na zewnętrznym 

terenie szkoły. Nauczyciele z grupą wychodzą na zewnątrz w sposób rotacyjny. 

6. Dzieci przyprowadza do szkoły/świetlicy i z niej odbiera tylko jeden zdrowy rodzic/opiekun 

prawny lub upoważniona na piśmie osoba. 

7. Do szkoły/świetlicy przyprowadzić można wyłącznie dzieci zdrowe, bez żadnych objawów 

chorobowych w szczególności wskazujących na choroby zakaźne. 

8. Z opieki w świetlicy nie może skorzystać uczeń: 

a. którego domownik przebywa na kwarantannie; 

b. którego domownik przebywa w izolacji domowej; 

c. którego domownik jest chory na jakąkolwiek chorobę zakaźną; 

d. którego domownik jest chory - COVID-19; 

e. którego domownicy mieli kontakt z osobą zarażoną; 



f. który miał kontakt z osobą zarażoną; 

g. kaszlący, mający katar; 

h. mający objawy świadczące o chorobie zakaźnej; 

i. mający podwyższoną ciepłotę ciała. 

9.  Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie/dezynfekcja rąk, 

ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dystans 

społeczny. 

10. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej korzystają z toalety znajdującej się na 

parterze szkoły. Do toalety uczniowie idą pod opieką nauczyciela jeżeli na dyżurze są dwie 

osoby. Jeżeli na dyżurze w świetlicy jest jedna osoba wówczas prosi ona o pomoc 

dostępnych innych pracowników szkoły.  

11. Po skorzystaniu z toalety uczniowie dokładnie myją ręce z użyciem mydła i ciepłej wody. 

12. Zaleca się prowadzenie zajęć świetlicowych na powietrzu ( w jednej z czterech 

wyznaczonych stref – patrz procedura III), uwzględniając pogodę. 

13. Po powrocie z zajęć na powietrzu uczniowie myją lub dezynfekują ręce. Ręce uczniom 

dezynfekuje nauczyciel. 

14. Zasady spożywania posiłków w świetlicy -  patrz procedura II. 

15. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci 

 w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji. 

16. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

17. Uczniowie do świetlicy przynoszą swoje przybory szkolne, zeszyty, podręczniki, 

ćwiczenia i inne niezbędne pomoce.   

18. Uczniowie nie przynoszą żadnych swoich zabawek, gadżetów, książek, sprzętów 

sportowych, gier itp.  

19. Po zajęciach świetlicowych uczniowie zabierają swoje przybory szkolne, zeszyty, 

podręczniki, ćwiczenia i inne niezbędne pomoce do domu. 

20. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel wychowawca w świetlicy może mieć wyznaczone 

przez Dyrektora szkoły inne czynności do wykonania. 



 

20. Zabrania   się   udostępniania   sobie   nawzajem  książek, ćwiczeń, przyborów   

szkolnych i  innych przedmiotów. 

 


