
Instrukcja postępowania w świetlicy szkolnej 

w związku ze stanem epidemii zachorowań na COVID-19 

 

 

I. Organizacja pracy świetlicy 

1) Świetlica prowadzi swoją działalność w sześciu pomieszczeniach. 

2) Dzieci przychodzące do świetlicy rano udają się do największego 

pomieszczenia (sala nr …). 

3) Dzieci oczekujące w świetlicy na odbiór przez rodzica / opiekuna 

prawnego bądź autobus szkolny do domu, udają się do pomieszczeń, 

do których są na stałe przydzielone. 

4) Dzieci do poszczególnych pomieszczeń przypisuje kierownik świetlicy 

wraz z wychowawcami świetlicy. 

5) Współpraca nauczycieli świetlicy z rodzicami / prawnymi opiekunami 

odbywa się poprzez e-dziennik lub telefonicznie. W przypadkach 

niecierpiących zwłoki możliwy jest kontakt bezpośredni – podczas 

odbioru dziecka ze świetlicy, z zachowaniem dystansu i środków 

ochrony osobistej. 

6) Dziecko przebywające w świetlicy powinno często myć ręce, unikać 

dotykania oczu, nosa i ust dłońmi oraz zasłaniać twarz podczas kaszlu 

/ kichania. 

7) Zabronione jest przynoszenie przez dzieci do świetlicy własnych 

zabawek lub innych przedmiotów, poza niezbędnymi przyborami 

szkolnymi, podręcznikami i zeszytami. 

8) W czasie przebywania w świetlicy dzieci powinny: (1) w miarę 

możliwości starać się zachowywać dystans od innych dzieci, (2) unikać 

wymieniania się przyborami szkolnymi, podręcznikami, zeszytami oraz 

(3) powstrzymać się od dzielenia się jedzeniem lub napojami. 

9) Pomieszczenie świetlicy jest wietrzone co najmniej raz na godzinę oraz 

przed rozpoczęciem przyjmowania dzieci, jak również po 

przeprowadzeniu dezynfekcji. Świetlica jest wyposażona w środki do 

dezynfekcji rąk.  

10) Dostęp dzieci do zasobów świetlicy, w tym gier, zabawek, sprzętu jest 

ograniczony do przedmiotów, które można skutecznie umyć, uprać lub 

zdezynfekować.  



II. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze świetlicy 

1) Dziecko może zostać przyprowadzone do świetlicy lub z niej odebrane 

wyłącznie przez jednego rodzica / prawnego opiekuna lub jedną osobę 

wyznaczoną przez rodziców / prawnych opiekunów, spośród osób 

wpisanych do karty zgłoszenia. 

2) Osoba przyprowadzająca / odbierająca dziecko ze świetlicy nie może 

przejawiać objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych. 

3) Osoba przyprowadzająca / odbierająca dziecko ze świetlicy powinna: 

(1) zachowywać dystans od innych osób, w szczególności uczniów, 

nauczycieli, pracowników szkoły oraz innych Opiekunów z dzieckiem 

lub dziećmi, wynoszący co najmniej 1,5 metra oraz (2) stosować się do 

aktualnych przepisów prawa związanych z zachowaniem 

bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, w tym co do obowiązku 

zasłaniania ust i nosa, stosowania rękawiczek jednorazowych czy też 

obowiązku dezynfekcji rąk. 

III. Postępowanie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych u dziecka 

1) Nauczyciel świetlicy niezwłocznie powiadamia telefonicznie 

dyrektora szkoły i pielęgniarkę szkolną o zauważeniu niepokojących 

objawów chorobowych u dziecka. 

2) Nauczyciel świetlicy kieruje takie dziecko do izolatorium. 

3) Decyzję co do dalszego toku postępowania podejmuje dyrektor 

Szkoły w porozumieniu z pielęgniarka szkolną. 


