
Organizacja pracy świetlicy szkolnej związana z zapewnieniem bezpieczeństwa                               

w związku z COVID-19 

1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem z COVID-19ze świetlicy 

korzystają tylko uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na: 

a) czas pracy rodziców 

b) oczekiwanie na zajęcia dodatkowe 

c) inne okoliczności losowe wymagające zapewnienia opieki w szkole, 

2. Ze świetlicy korzystają wyłącznie dzieci, których rodzice złożyli pełną dokumentację 

dziecka tzn. wniosek  zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz upoważnienia do odbioru 

dziecka. 

3. Świetlica szkolna pracuje w godzinach od  7.00 do 17.00. 

4. Rodzice korzystając z domofonu informują nauczyciela o przybyciu dziecka do świetlicy. 

5. Rodzice uczniów oddziałów od 2 do 4, którzy nadal przyprowadzają uczniów do szkoły 

przekazują dziecko nauczycielowi i pracownikowi obsługi w przedsionku dolnego wejścia 

do szkoły. Uczniowie rozbierają się w szatni i udają się do świetlicy. 

6. Rodzice uczniów klas pierwszych (1) w okresie adaptacyjnym – nie dłużej niż miesiąc-

wchodzą do części wspólnej szkoły – szatni ( jeden rodzic z jednym dzieckiem).  

Przekazują dziecko nauczycielowi. Rodzice zobowiązani są  przy wejściu do dezynfekcji 

rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych, a także zakrywania nosa i ust. 

7. W świetlicy mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka). Jeżeli zaistnieje taka 

konieczność, w przypadku zauważania ww. objawów chorobowych za zgodą 

rodziców/opiekunów, dokonuje się pomiaru temperatury ciała ucznia za pomocą 

termometru bezdotykowego. Pomiaru dokonuje wyznaczony pracownik. 

8. Jeżeli nauczyciel w świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń będzie 

odizolowany w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie zostaną powiadomieni  

rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 

9. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk ,ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Środki do dezynfekcji rąk 

powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla 

wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

10. 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). 

11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

12. Kontakt z nauczycielami świetlicy możliwy jest w godzinach od 7.00 do 17.00 pod 

numerem telefonu 22 774 56 36 – wybierając tonowo zgodnie z instrukcją numer 

wewnętrzny oraz adresem swietlica@sp7.legionowo.pl lub przez e-dziennik Librus. 

13. Rodzice korzystając z domofonu informują nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy. 

14. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby 

upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi szkoły, który wspólnie 

z wyznaczonym nauczycielem odpowiada za odprowadzanie uczniów do części wspólnej.  

15. W innych sytuacjach obowiązują procedury ogólnoszkolne zgodne z wytycznymi MEN, 

MZ i GIS. 
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