
Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej 

 w Szkole Podstawowej Nr 15 

 

W związku z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna informuję, że od 

dnia 25 maja 2020 r.: 

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy 6:45 – 15:30 wynikają z informacji 

zebranych od rodziców. 
2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. 

W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

3. W sali, w której przebywa grupa może przebywać jednocześnie do 12 osób (wraz z 

opiekunami). 

4. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, 

w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

5. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami 

oraz nauczycielami. 

6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców 

wynoszący min. 2 m. 

7. Rodzice przyprowadzają swoje dziecko do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego 

obszaru (wejście do świetlicy od szczytu szkoły) z zachowaniem zasady – jeden rodzic z 

dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy 

rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

8. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

9. Na terenie szkoły dzieci przebywają bez maseczek. 

10. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki przedmiotów i zabawek. 

11. Dziecko korzysta z własnych przyborów do pisania, które przynosi do i zabiera ze szkoły. Nie 

dzieli się nimi z innymi dziećmi. 

12. Rodzic wyraża pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała swojego dziecka przed 

pozostawieniem go w świetlicy, który będzie wykonywany termometrem bezd otykowym 

(Załącznik nr 1). 

13. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia 

do szkoły. 

14. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w 

odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od 

innych osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego 

odebrania ucznia ze szkoły. 

15. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę. 
16. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, na terenie placówki, z 

zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. 
17. Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie dezynfekowany (przed wyjściem dzieci na plac, z 

uwzględnieniem czasu niezbędnego do wywietrzenia oparów środka oraz po zakończeniu 

korzystania z niego). 

18. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren placówki. 
19. Należy przestrzegać regularności mycia rąk wodą z mydłem (szczególnie po przyjściu do 

placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety).  
  

 


