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Ogólne zasady bezpieczeństwa 

 Budynek A 
1. Uczniowie wchodząc do świetlicy szkolnej mają obowiązek zdezynfekowania rąk 

(pojemnik z płynem do dezynfekcji znajduje się przy wejściu od strony boiska 
szkolnego oraz od strony sali gimnastycznej). Uczeń powinien pamiętać o 
częstym myciu rąk (szczególnie po przyjściu do świetlicy, przed jedzeniem, po 
powrocie  
z zajęć na powietrzu, po skorzystaniu z toalety). 

2. Rodzic (opiekun) przyprowadzający dziecko do świetlicy może wejść jedynie  
do przedsionka, mając zakryte usta i nos; nie wchodzi do pomieszczeń świetlicy. 
Odbierając dziecko należy zdezynfekować ręce i potwierdzić odbiór dziecka 
wpisem do zeszytu. W przedsionku może przebywać tylko 1 osoba. Pozostali 
opiekunowie oczekują przed świetlicą. Obowiązuje zasada dystansu społecznego 
w sytuacji, kiedy w jednym czasie kilkoro rodziców będzie odbierało dzieci. 

3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy oraz w miarę możliwości w innych 
salach dydaktycznych. W czasie, kiedy pod opieką wychowawców świetlicy 
pozostaje równocześnie duża liczba dzieci, uczniowie są dzieleni na mniejsze 
grupy i korzystają z innych dostępnych pomieszczeń. 

4. Świetlica jest wietrzona rano przed przyjęciem wychowanków oraz  
po zakończeniu zajęć świetlicowych, jak również regularnie w ciągu dnia. 

5. W miarę możliwości zajęcia odbywają się na powietrzu. Przyszkolny plac zabaw 
udostępniony jest tylko dla dzieci korzystających ze świetlicy. Przed wejściem  
na plac zabaw oraz po jego opuszczeniu uczniowie dezynfekują ręce. 

6. Przedmioty, sprzęty, pomoce dydaktyczne, których nie można zdezynfekować 
zostają usunięte lub zabezpieczone tak, aby były niedostępne dla uczniów. 
Uczniowie korzystają tylko z wyznaczonych pomocy dydaktycznych, które  
są regularnie dezynfekowane.  

7. Dzieci nie mogą wnosić na teren świetlicy żadnych swoich zabawek, pluszaków 
itp. 

8. W miarę możliwości podczas zajęć świetlicowych należy zachować dystans, 
a jeżeli jest to niemożliwe zasłonić usta i nos. 

 
Budynek B 

9. Uczniowie wchodząc do świetlicy szkolnej mają obowiązek zdezynfekowania rąk 
(pojemniki z płynem do dezynfekcji znajduje się przy wejściu do obu sal 
świetlicowych) . Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk (szczególnie 
przed jedzeniem, po powrocie z zajęć na powietrzu, po skorzystaniu z toalety). 

10. Zajęcia świetlicowe odbywają się w dwóch salach świetlicowych.  W czasie, kiedy 
pod opieką wychowawców świetlicy pozostanie duża liczba dzieci, uczniowie są 
dzieleni na mniejsze grupy.  



11. Świetlica jest wietrzona rano przed przyjęciem wychowanków oraz po 
zakończeniu zajęć świetlicowych, jak również regularnie w ciągu dnia. 

12. W miarę możliwości zajęcia odbywają się na powietrzu. 
13. Przedmioty, sprzęty, pomoce dydaktyczne, których nie można zdezynfekować 

zostają usunięte lub zabezpieczone tak, aby były niedostępne dla uczniów. 
Uczniowie korzystają tylko z wyznaczonych pomocy dydaktycznych, które są 
regularnie dezynfekowane.  

14. Dzieci nie mogą wnosić na teren świetlicy żadnych swoich zabawek, pluszaków 
itp. 

15. W miarę możliwości podczas zajęć świetlicowych należy zachować dystans, a 
jeżeli jest to niemożliwe zasłonić usta i nos. 

 

 


