
 

 
Załącznik nr 03 

do zarządzenia nr 33/2019/2020 
Dyrektora Zespołu  

Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej 
z dnia 31.08.2020 r 

 

 

Procedura korzystania ze świetlicy  w   Szkole Podstawowej  im. bł. 

Jana Pawła II  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mesznej 

na czas ogłoszonego stanu epidemii COVID-19 

 

 

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

Ministra Edukacji Narodowej. 

§1 

1.  W celu zapewnienia bezpieczeostwa uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej i ochrony przed 

rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół  w Szkole Podstawowej   

im. Jana Pawła II w Mesznej obowiązują specjalne procedury bezpieczeostwa. 

2. Za zapewnienie bezpieczeostwa i higienicznych warunków korzystania ze świetlicy w Szkole Podstawowej  

im. Jana Pawłą II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mesznej zwanego dalej Placówką, odpowiada 

Dyrektor Szkoły zwany dalej Dyrektorem. 

 

3. Podczas korzystania ze świetlicy szkolnej stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora                   

Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

§2 

Organizacja pracy świetlicy 

1. Ze względu na pandemię ogranicza się korzystanie ze świetlicy szkolnej; 
 

2. Z opieki świetlicy szkolnej korzystają dzieci obojga  rodziców pracujących, którzy nie mają 
możliwości zapewnienia im opieki przed lub po zajęciach edukacyjnych;  

 
 

3. Opieką obejmuje się uczniów z klas I-III; 
 

4. Uczniowie klas starszych, korzystają z opieki świetlicowej wyjątkowych przypadkach;                         
tj. koniecznośd oczekiwania na zajęcia dodatkowe, nieuczęszczania  na lekcję religii lub                          
na umotywowany wniosek rodzica. 

 
 

5. Przekazywanie dzieci przez rodziców do świetlicy szkolnej odbywa się w godz. 7-8, tj. uczniów 
uczących się na II zmianę; 
 



6. Po zajęciach edukacyjnych ( 1 zmiana) dzieci odprowadzane są przez wychowawcę klasy do 
świetlicy szkolnej; 

 
 

7. Liczba dzieci w świetlicy szkolnej w jednej grupie może maksymalnie wynosid 25;  
 

8. Minimalna przestrzeo do wypoczynku, zabawy i zajęd dla dzieci nie może byd mniejsza niż 1,5 m 
kwadratowe na 1 dziecko i opiekuna; 

 
 

9. Istnieje możliwośd prowadzenia zajęd świetlicowych w innych salach, w zależności od potrzeb; 
 

10. Sala świetlicy podlega dezynfekcji, po której następuje wietrzenie; 
 

 
11. Wietrzenie pomieszczenia świetlicy – przeprowadzane jest raz na godzinę, a w razie potrzeby 

częściej; 
 

12. W sali są dostępne środki do dezynfekcji rąk – uczniowie korzystają z nich pod nadzorem 
nauczyciela;  

 
 

13. Uczeo po wejściu do sali obowiązkowo dezynfekuje ręce; 
 

14. Podopieczni świetlicy, zobowiązani są do częstego mycia rąk, szczególnie przed i po posiłkach; 
 

 
15. Następuje dostosowanie sposobu prowadzenia zajęd do ogólnych zasad bezpieczeostwa 

związanych z COVID; 
 

16. Dzieci pod opieką nauczyciela możliwie często spędzają czas na placu zabaw i boisku szkolnym; 
 

 
17. Wychowankowie świetlicy nie  mogą przynosid swoich zabawek z domu; 

 
18. Uczniowie pracują posługując się własnymi przyborami; 

 
19. Elementy wyposażenia sali, które nie mogą byd myte i dezynfekowane zostają usunięte z sali 

świetlicowej; 
 

 
20. Dzieci udające się indywidualnie do toalety zakładają swoją maseczkę; 

 
21. Podczas wyjścia do łazienki całej grupy nie jest to konieczne; 

 
22. Uczniowie przynoszą  każdego dnia posiłek oraz napój niegazowany; 
 

 
23. Dzieci korzystają z dystrybutora wody pitnej, znajdującego się obok świetlicy, pod nadzorem 

nauczyciela; 
 

24. W razie wystąpienia objawów chorobowych u ucznia przebywającego w świetlicy - zgodnie z 

obowiązującymi przepisami - uczeo zostaje umieszczony w izolatce.   

 



 
Przepisy końcowe 

1. Procedury bezpieczeostwa obowiązują  szkole od 1 września 2020 roku do czasu ich odwołania. 

2. Wszyscy pracownicy Szkoły oraz rodzice/opiekunowie dzieci i uczniowie zobowiązani się do ich ścisłego 

stosowania i przestrzegania. 

 


