
Reżim sanitarny w świetlicy szkolnej wprowadza zapisy dotyczące zachowania 

bezpieczeństwa w czasie pandemii SARS-COV-19. Wchodzi w życie 01.09.2020 r.  

 

1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

2. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do świetlicy. 

Dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi 

zdrowymi. Nauczyciel ma prawo wezwać rodzica/opiekuna prawnego w razie 

stwierdzenia symptomów choroby. 

3. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować 

chorobę zakaźną (w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub 

gorączkę) wdraża, w porozumieniu z dyrekcją szkoły, “Procedurę postępowania z 

uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19”. 

4. W razie konieczności kontakt rodzica (opiekuna prawnego) z nauczycielem odbywa się 

telefonicznie przez podany numer rodzica (opiekuna prawnego) w karcie zgłoszenia 

dziecka do świetlicy bądź przez dziennik elektroniczny. 

5. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali 

co najmniej raz na godzinę. Uczęszczające do świetlicy dzieci mają możliwość 

korzystania ze środków do dezynfekcji rąk. 

6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk - przed przyjściem do świetlicy, 

przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i 

kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, ust i nosa. 

7. Uczniowie posiadają własne przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi 

uczniami. 

8. Dzieci nie mogą przynosić do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, 

samochodów, maskotek itp.). 

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

zdezynfekować. Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji 

stołów, krzeseł, włączników, powierzchni podłogowych, toalety oraz sprzętu 

sportowego. 

10. W przypadku dzieci odbieranych przez Rodziców / Prawnych opiekunów: Rodzic 

(opiekun prawny lub osoba upoważniona) oczekuje na dziecko przed szkołą lub na 

korytarzu w suterenach, wyznaczony pracownik szkoły przychodzi po dziecko do 

świetlicy i sprowadza dziecko do rodzica. 

11. Dzienny rozkład zajęć na świetlicy:  

1) w godz. 7.00 - 9.00: Gry i zabawy dowolne w kącikach, czytanie czasopism (lektura 

własna), rozrywki umysłowe, nauka własna pod opieką nauczyciela; 

2) w godz. 9.00 - 13.00: Zajęcia programowe: Rozmowy, pogadanki z dziećmi, zabawy 

integracyjne, konkursy, quizy, gry dydaktyczne, relaks przy muzyce, zabawy ruchowe, 

zajęcia rekreacyjne, zabawy według zainteresowań dzieci, zajęcia plastyczno-

techniczne, czytanie baśni, bajek, opowiadań, prasy dla dzieci, zabawy na powietrzu (w 

ramach możliwości), różne formy pracy z książką, słuchanie i oglądanie bajek / filmów 

dydaktycznych i piosenek z magnetofonu, również czytanych przez nauczyciela 

świetlicy;  

3) w godz. 13.00 - 15.00: zajęcia programowe: zajęcia plastyczno-techniczne, zabawy 

rekreacyjno-sportowe na powietrzu,zajęcia muzyczno-relaksacyjne, zabawy 

integracyjne, różne formy pracy z książką, odpoczynek i zabawy dowolne, nauka 



własna pod opieką nauczyciela, odrabianie lekcji, gry planszowe, zabawy z kartką i 

ołówkiem, zabawy ruchowe, porządkowanie świetlicy. 

4) Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z 

aktywnością i zainteresowaniami dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


