
VI. Procedura realizacji zajęć w świetlicy szkolnej. 

 

1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 12.40 do 14.40.  

2. 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.  

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

prawny lub upoważniona na piśmie osoba. 

4. Fakt odbioru dziecka zgłasza rodzic/ prawny opiekun przez domofon do sekretariatu. 

5. Pracownik sekretariatu po weryfikacji osoby, informuje wychowawcę świetlicy o wyjściu 

dziecka ze świetlicy. 

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

chorobowych w szczególności wskazujących na choroby zakaźne. 

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

parterze szkoły.  

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

9. Zaleca się prowadzenie zajęć świetlicowych na powietrzu, uwzględniając pogodę.  

10. Po powrocie z zajęć na powietrzu uczniowie myją lub dezynfekują ręce.  

11. 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.  

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

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.  

13. Uczniowie do świetlicy przynoszą swoje przybory szkolne, zeszyty, podręczniki, ćwiczenia i 

inne niezbędne pomoce.  

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

sportowych, gier itp.  

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

podręczniki, ćwiczenia i inne niezbędne pomoce do domu.  

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

przez Dyrektora szkoły inne czynności do wykonania.  

17.  W stanie zagrożenia zabrania się udostępniania sobie nawzajem książek, ćwiczeń, 

przyborów szkolnych i innych przedmiotów.  


