
Procedura bezpiecznego prowadzenia zajęć opiekuńczo - wychowawczych 

w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej  im. ks. Stefana Joniaka 

 w Niegowonicach. 
 
 

1.  Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych, 
sugerujących chorobę zakaźną. 
2.  Rodzice / opiekunowie  nie mogą wchodzić na teren szkoły. 
3.  Uczeń musi być zaopatrzony w maseczkę lub - jeżeli nie może jej używać - 
 w inne środki ochronne. 
4.  Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze odbywają się w świetlicy szkolnej 
 z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
5. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w świetlicy szkolnej, mogą w niej przebywać uczniowie, 
których rodzice /opiekunowie prawni  pracują zawodowo 
 i wypełnili Kartę zgłoszenia. 
6. Po skończonych lekcjach lekcjach uczniowie klas I-III przyprowadzani są 
 do świetlicy szkolnej przez nauczyciela kończącego z nimi lekcje. 
7.  Przed przystąpieniem do zajęć uczeń i nauczyciel myją i dezynfekują ręce zgodnie z 
instrukcjami. 
8. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 
9. Pomieszczenie  do zajęć oraz wszystkie przedmioty, urządzenia są  posprzątane 
 i zdezynfekowane. 
10. Uczeń posiada własne przybory, które przynosi ze sobą na zajęcia. 
11. W świetlicy usunięte są wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, 
uprać lub dezynfekować. 
12. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. 
13. Wychowawca grupy prowadzi zajęcia w świetlicy oraz na świeżym powietrzu 
 z wykorzystaniem odpowiednich metod, form oraz w taki sposób, by dzieci zachowały dystans 
społeczny między sobą. 
14. W czasie zajęć zarówno nauczyciel, jak i uczniowie dbają o higienę rąk, 
 nie dotykają okolic oczu, ust, nosa, twarzy. 
15. Nauczyciel jest  wyposażony w środki zabezpieczające go przed zakażeniem zgodnie z 
wytycznymi. 
16. Świetlica szkolna jest wietrzona przynajmniej raz na godzinę. 
17. Podczas zajęć świetlicowych, uczeń ma przerwę na zjedzenie posiłku przyniesionego ze sobą, z 
zachowaniem zasad higieny oraz na korzystanie z toalety. 
18. W przypadku wystąpienia u ucznia gorączki, duszności, kataru lub innych objawów 
chorobowych, nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora szkoły, który podejmuje odpowiednie 
kroki. 
19. Po zakończeniu zajęć  świetlicowych uczeń jest odbierany przez rodziców/ opiekumów 
prawnych, po uprzednim zgłoszeniu i sprowadzeniu do szatni przez pracownika szkoły. 
20. Niniejsza procedura ma charakter otwarty. Możliwa jest jej modyfikacja 
 w związku ze zmianą wytycznych MEN, MZ, GIS 
 
       Nauczyciele świetlicy 


