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Procedury bezpieczeństwa Szkoły Podstawowej im. Karola 

Miarki w Zaborzu dotyczące organizacji  zajęć oraz warunków 

sanitarnych w świetlicy i na stołówce w związku         

 z zagrożeniem spowodowanym przez występowanie wirusa 

SARS-CoV-2 (Covid-19) – rok szkolny 2020/2021 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 493 ze zm.) - § 13c. 

Rekomendacje i wytyczne Men i GIS aktualizowane na bieżąco. 

Pozostałe dokumenty jak w procedurze głównej przygotowanej dla całego ZSP w Zaborzu. 

 

1. Godziny pracy świetlicy będą wynikały z informacji zebranych od rodziców. Zajęcia 

świetlicowe mają odbywać się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady dystansu 

społecznego. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

2. Dystans społeczny, wynoszący około 1,5 m, powinni zachowywać nauczyciele i inni 

pracownicy szkoły.  

3. Rodzice i opiekunowie odbierający uczniów ze świetlicy mają zachować dystans 

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

wynoszący min. 1,5 m. Rodzice mogą wchodzić po dzieci do przestrzeni wspólnej 

szkoły lub świetlicy z zachowaniem zasady – jeden rodzic po dziecko lub w odstępie 

1,5 m od kolejnego rodzica, następnie oczekuje na dziecko w przestrzeni dla 

rodziców, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków 

ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
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4. Na świetlicę może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów jakiejkolwiek 

choroby zakaźnej.  

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

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice 

należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci 

w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji. 

6. Na rozpoczęcie zajęć świetlicowych uczniowie oczekują w wyznaczonym miejscu na 

korytarzu oczekując na dezynfekcję i wywietrzenie sali po obiedzie. 

7. W grupie będzie mogło przebywać do 25 uczniów.  

8. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 

9. Zabawki i przybory wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub 

dezynfekować.  

10. W sali odległości pomiędzy stanowiskami  powinny wynosić około 1,5 m.  

11. Nauczyciele świetlicy będą musieli przypilnować, żeby uczniowie nie wymieniali się 

przyborami szkolnymi i zabawkami między sobą. Nauczyciele muszą cały czas 

przypominać uczniom o częstym myciu rąk. 

12. Zaleca się podczas zajęć świetlicowych korzystanie  z boiska szkolnego oraz pobytu 

na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu  dystansu pomiędzy 

uczniami. Na boisku będą mogły przebywać jednocześnie dwie grupy przy założeniu, 

że zachowany jest między nimi dystans. 

13. Nie powinno się organizować  wyjść poza teren szkoły. Każdorazowo należy 

pozostawić wiadomość na drzwiach świetlicy i w sekretariacie dokąd udaje się grupa. 

14. Jeżeli dziecko manifestuje lub przejawia niepokojące objawy chorobowe, należy 

odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 

min. 1,5 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

15. Na sali świetlicowej uczniowie spożywają posiłki. Uczniowie wchodzą na salę, 

oczekują w kolejce po posiłek  w maseczkach, zdejmują je tylko podczas spożywania 

posiłku. 
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16. W sali jadalnej uczniowie zajmują przydzielone im miejsca. Podczas posiłku, po 

zdjęciu maseczek zachowują się cicho. 

17. Spożywanie posiłków przez uczniów odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie 

z ustalonym harmonogramem. 

18. Przed wyjściem do stołówki nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by uczniowie 

dokładnie umyli ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk. 

19. Uczniowie powinni wchodzić do stołówki jeden za drugim, w bezpiecznej odległości 

i bez pośpiechu zajmować wyznaczone miejsca przy stołach.  

20. Porządku w stołówce pilnuje nauczyciel pełniący dyżur. 

21. Po spożyciu posiłku przez uczniów pracownik obsługi dezynfekuje blaty stołów 

i poręcze krzeseł, przygotowując stołówkę na wejście kolejnej grupy. 

 

Procedura opracowana (w oparciu o materiały umieszczone na stronie men.gov.pl) przez 

zespół nauczycieli świetlicy we współpracy z dyrekcją szkoły i radą pedagogiczną. 

Zaborze, 31.08.2020 r. 


