
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII - COVID-19 

Świetlica szkolna 

na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 14 we Wrocławiu 

 

1.Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 7.00-17.00 

2. Zasady przychodzenia do świetlicy szkolnej: 

 

• Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej wchodzą wyłącznie wyznaczonymi 

wejściami:  

➢ klasy 1 - 3 -  wejście boczne od strony biblioteki szkolnej, 

➢ pozostałe klasy 4 - 8 - wejście główne 

 

• Uczniowie z II zmiany przychodzą do świetlicy w wyznaczonych godzinach: 

➢ 7.00 – 8.10  

➢ 9.30 – 10.00 

➢ 10.30 – 11.00 

Wyznacza się strefę bezpieczeństwa, którą stanowią przedsionki wejść do szkoły.  

W przedsionku może znajdować się wyłącznie: pracownik szkoły, uczeń oraz jeden 

rodzic/opiekun. Osoby tam przebywające mają obowiązek zachowywać pomiędzy sobą 

dystans – minimum 1,5m. 

  

• Uczniowie klas 1-3, którzy przyszli w godz. 7.00 – 8.10  po wejściu na teren 

placówki, udają się w kierunku wyznaczonej sali świetlicowej nr 7, zaś uczniowie 

przychodzący w godz. 9.30-10.00 lub 10.30-11.00 są odbierani przez nauczyciela 

świetlicy i z nim przechodzą do wyznaczonej sali. 

 

• O godz. 8.10 uczniowie z sali zbiorczej przechodzą z nauczycielami świetlicy do 

wyznaczonych sal świetlicowych:  

- klasy 1a i 1d – sala nr 52 

- klasy 1b i 1e – sala nr 7 

- klasy 1c,  II - VIII - sala nr 61 

Po zakończeniu zajęć uczniowie przebywają w salach świetlicowych w takim samym 

rozkładzie jak w godzinach porannych. 

• Uczniów kl. 1-3 po lekcjach (I zmiana) do świetlicy szkolnej przyprowadza 

wychowawca klasy lub nauczyciel mający z klasą ostatnią lekcję.  

• Uczniowie kl. 1-3 (II zmiana) są odbierani ze świetlicy na lekcje przez wychowawców 

lub nauczycieli mających z tą klasą pierwsze zajęcia. 

 

3. Zasady wychodzenia do domu ze świetlicy szkolnej: 

W związku z zaistniałą sytuacją, w trosce o bezpieczeństwo dzieci wprowadza się następujące 

zasady: 

• Uczniowie ze świetlicy będą wychodzili w wyznaczonych godzinach, pod opieką 

nauczycieli świetlicy,  a rodzice/opiekunowie proszeni są o wypełnienie i 

dostarczenie deklaracji odbioru/wyjścia dziecka ze świetlicy (zał.1). Deklaracja 

dotyczy zarówno dzieci odbieranych przez osoby upoważnione, jak i tych 

mających zgodę na samodzielne wyjście. 

Godziny wyjść:  12.30, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 



4. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej 

 

• Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej, spożywają obiady na stołówce 

szkolnej według ustalonego harmonogramu w czasie trwania godzin lekcyjnych. 

• Na stołówce szkolnej może przebywać grupa do 40 uczniów plus nauczyciele. 

• Przed posiłkiem dzieci mają obowiązek myć i dezynfekować ręce.  

• W drodze na stołówkę szkolną uczniowie poruszają się na terenie szkoły  

w maseczkach osłaniających usta i nos zachowując dystans społeczny. Uczniowie 

mają prawo zdjąć maseczkę po zajęciu miejsca przy stoliku . W trakcie jedzenia 

posiłku dzieci przechowują osłonę nosa i ust w woreczku foliowym lub w kieszeni . 

• Nie wolno kłaść maseczek bezpośrednio na blacie stołu. 

• Po zajęciu miejsca przez przy stoliku przez ucznia nalewanie zupy odbywa się przez 

pracownika cateringu lub nauczyciela świetlicy, którzy mają obowiązkowo założoną 

osłonę ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe. 

• Dzieci po zjedzeniu zupy zakładają maseczki, odnoszą talerz i ustawiają się do 

okienka po drugie danie zachowując dystans społeczny 2 metrów. Po skończonym 

posiłku zakładają maseczkę i ustawiają się do wyjścia na salę świetlicową 

zachowując dystans społeczny 1,5 metra. 

 

5.Zasady pobytu w sali świetlicy szkolnej 

• W salach przeznaczonych na działalność świetlicy szkolnej uczniowie stosują się do 

zasad dystansu społecznego, a wychowawca świetlicy egzekwuje te zasady. 

• Uczniowie mają obowiązek posiadania własnych przyborów i podręczników, które  

w czasie zajęć mogą znajdować się na stolikach lub w tornistrze/plecaku. 

•  Zabrania się wymieniać przyborami szkolnymi, podręcznikami lub innymi 

przedmiotami, z których korzystają podczas zajęć świetlicowych. 

• Obowiązuje zakaz przynoszenia do świetlicy zabawek lub niepotrzebnych 

przedmiotów. 

• Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie  można skutecznie umyć lub 

zdezynfekować są usunięte . Przedmioty wykorzystywane podczas zajęć (skakanki, 

piłki, pomoce naukowe) po użyciu są  zdezynfekowane przez nauczyciela świetlicy. 

• Przynajmniej raz dziennie będzie przeprowadzana dezynfekcja stolików  

i przedmiotów, które używane są do zabawy.  

• Podczas zajęć  świetlicowych uczniowie nie mają obowiązku noszenia maseczek.  

• W trakcie zajęć nie wolno korzystać z przedmiotów lub sprzętu, którego nie będzie 

można umyć lub zdezynfekować. 

• Wszelkie aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy dziećmi będą 

ograniczone. 

• Na zajęcia będą przygotowane dla każdego ucznia indywidualnie zestawy  

z materiałami plastycznymi. 

• Uczniowie regularnie myją ręce po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po 

powrocie ze świeżego powietrza. 

 

6. Zasady korzystania z terenów zielonych na terenie szkoły 

 

•  Wyjścia poszczególnych grup świetlicowych na tereny zielone placówki 

organizowane są tak aby grupy nie mieszały się ze sobą. 



•  Uczniowie i nauczyciele świetlicy zachowują dystans społeczny między sobą co 

najmniej 1,5 metra. 

• Uczniowie mogą korzystać ze wszystkich sprzętów znajdujących się na terenie 

zespołu. 

• Z placu zabaw boiska i siłowni mogą korzystać uczniowie pod nadzorem nauczyciela  

i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (zakaz mieszania się dzieci pomiędzy grupami, 

zachowanie dystansu pomiędzy uczniami z różnych grup.) 

• Przedmioty z których korzystały dzieci podczas zabawy na świeżym powietrzu po 

powrocie do sali są dezynfekowane przez nauczyciela świetlicy. 

• Uczniowie przebywający na terenie zielonym nie mają obowiązku noszenia maseczki. 

• Po powrocie do budynku uczniowie i nauczyciele świetlicy dezynfekują/ myją ręce. 

• Podczas wejścia do budynku szkoły i przejścia do sal świetlicowych zakładają 

maseczki, osłaniające nos i usta. 

 

7.  W razie podejrzenia u ucznia przebywającego w świetlicy szkolnej  zakażenia koronawirusem 

lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) podejmowane są działania zawarte w 

PROCEDURZE BEZPIECZENSTWA pkt.XII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


