
Zapisy dotyczące zasad zachowania bezpieczeństwa 

w świetlicy szkolnej w czasie epidemii spowodowanej wirusem 

COVID-19 
 

 

Przedstawione niżej zasady bezpieczeństwa będą obowiązywać od dnia 01.09.2020 r. 

 

 

1. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne i ograniczoną liczbę miejsc  do świetlicy 

szkolnej zapisywani będą uczniowie, których rodzice/opiekunowie prawni pracują 

zawodowo, uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym oraz uczniowie nie mający 

możliwości zapewnienia opieki przez osoby trzecie. 

 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 14 grudnia 2016r. 

Art.  105.  [Zajęcia świetlicowe]  

1.  Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne, o której mowa 

w art. 127 ust. 1, jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy 

pozostają w szkole dłużej ze względu na:  

1) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców; 

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia 

opieki w szkole. 

2.  Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 

rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności 

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy 

rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

 

2. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają  

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez opiekunów 

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do    

i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

4. Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie 

dystansu (1,5 m). W miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym 

powietrzu. 

5. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

6. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.  

7. 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. 



8. Uczniowie mogą przynosić do świetlicy tylko niezbędne rzeczy. Powinni posiadać 

własne przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami. 

9. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo 

zdezynfekować. Wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stołów, krzeseł, 

włączników, powierzchni podłogowych, umywalki i kranu oraz sprzętu sportowego 

według potrzeb. 

10. Uczniowie nie są odbierani ze świetlicy bezpośrednio przez rodzica lecz przez 

wyznaczonego pracownika, który odprowadza dziecko do szatni. Rodzice/prawni 

opiekunowie oczekują na dziecko w przedsionku szkoły. 

11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę 

zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, 

powinien odizolować ucznia w przeznaczonym do tego pomieszczeniu, zachowując 

dystans minimum 2 metrów, a następnie niezwłocznie poinformować 

rodzica/opiekuna prawnego o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

12. W razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez dziennik 

elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica  w karcie zapisu dziecka do 

świetlicy. 

 

 

Powyższe zasady opracowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla 

publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych. 

 


