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Procedury bezpiecznego przebywania w świetlicy szkolnej w 

Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łęczycach w związku z 

zagrożeniem wirusem covid 19 

 

Procedury ogólne 

 Świetlica szkolna jest wyposażona w płyny do dezynfekcji, które 

zapewnia dyrektor szkoły 

 Na świetlicy może przebywać jednorazowo 1 osoba na 1,5 metra 

kwadratowe  

 W świetlicy szkolnej są zapisani jedynie uczniowie dojeżdżający 

lub uczniowie mający rodziców pracujących 

 Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia środków 

ochrony dla pracujących w świetlicy nauczycieli ( maseczki, 

rękawiczki, przyłbice) 

 W świetlicy szkolnej panuje całkowity zakaz przekazywania sobie 

jakichkolwiek przyborów lub przedmiotów przez uczniów 

 Po każdych zajęciach sprzęt używany przez uczniów jest 

każdorazowo dezynfekowany przez kadrę sprzątającą (pady, 

myszki komputerowe, klawiatury, palety do tenisa, kijki bilardowe, 

piłki do bilardu i tenisa, krążki do gry w cymber guya) 

 Świetlica wietrzona jest po każdej lekcji oraz w trakcie trwania 

lekcji w razie potrzeb 

 Przed każdorazowym wyjściem na plac zabaw z grupą uczniów 

nauczyciel świetlicy zgłasza ten fakt kadrze sprzątającej w celu 

zdezynfekowania sprzętu rekreacyjnego  na placu zabaw 

 W trakcie spacerów nauczyciel świetlicy jest odpowiedzialny za 

zachowanie dystansu społecznego pomiędzy uczniami (1,5 metra) 
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 W przypadku podejrzenia zarażeniem wirusem covid 19 przez 

ucznia (kaszel, duszności, gorączka) nauczyciel świetlicy 

niezwłocznie zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły 

 Nauczyciel świetlicy zapoznaje uczniów z procedurami 

bezpieczeństwa związanymi z zagrożeniem wirusem covid 19 

obowiązującymi w świetlicy szkolnej 

 

1. Procedury przed zajęciami świetlicowymi 

 Uczniowie oczekują na nauczyciela świetlicy na korytarzu 

szkolnym bezpośrednio przed świetlicą  w maseczkach w 

odstępach 1,5  metra od siebie w dwóch szeregach pod ścianami 

korytarza (w wyznaczonych miejscach) 

 Nauczyciel otwiera salę i pojedynczo wpuszcza uczniów z 

zachowaniem bezpiecznych odległości 

 Po wejściu do sali uczniowie dezynfekują dłonie 

 Następnie  zajmują wskazane przez nauczyciela miejsca w 

świetlicy 

 Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczki 

 W trakcie przebywania w świetlicy szkolnej uczniowie są 

zobowiązani do nie zmieniania miejsca bez zgody nauczyciela, 

nauczyciel świetlicy jest odpowiedzialny za zwracanie uwagi 

uczniom o zachowanie dystansu społecznego pomiędzy 

podopiecznymi 

 

2. Procedury zachowania uczniów w świetlicy szkolnej oraz korzystania 

ze sprzętów oraz gier 

 W świetlicy szkolnej uczniowie mogą korzystać z bilardu, tenisa 

x-boxa, cymber guya, komputera z zachowaniem dystansu 
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społecznego (1,5 metra odległości). Wypożyczone palety, pady , 

kije i kule bilardowe są dezynfekowane po każdorazowym 

użyciu 

 Uczniowie nie mogą korzystać z gier planszowych, klocków, 

układanek oraz kart 

 Uczniowie nie przekazują innym uczniom sprzętu świetlicowego 

bez wcześniejszej dezynfekcji oraz zgody nauczyciela 

 W świetlicy obowiązuje całkowity zakaz pożyczania przyborów 

szkolnych oraz przekazywania innych przedmiotów  

 Uczniowie, którzy chcą kreatywnie spędzić czas w świetlicy 

malując, wycinając lub tworząc zmuszeni są do korzystania z 

własnych materiałów (kleje, nożyczki, flamastry, farby, 

kolorowy papier, itp.) 

 

3. Procedury bezpiecznego opuszczania świetlicy szkolnej 

 Uczniowie opuszczają świetlicę szkolną w maseczkach 

pojedynczo i za zgodą nauczyciela w odstępach 1,5 metra. 

 

4. Procedury odbierania dziecka przez rodzica ze świetlicy szkolnej 

 Rodzic/prawny opiekun odbierający dziecko ze świetlicy 

szkolnej jest zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego 

 Na teren szkoły będzie wpuszczany jedynie rodzic posiadający 

maseczkę 

 Przy wejściu głównym rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany 

do wpisu do rejestru wejść oraz dezynfekcji rąk 

 


