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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY  
TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37  

IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO  
WE WROCŁAWIU 

w okresie pandemii  

 

 

1. Z opieki świetlicy w szkole mogą skorzystać uczniowie oddziałów klas I-VIII, których 
rodzice  nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.  
 
2. Z opieki świetlicy  nie mogą korzystać uczniowie chorzy (z podwyższoną temperaturą, 
katarem, objawami przeziębienia itp.).  
Od uczniów z objawami alergii wymagane jest zaświadczenie lekarskie. 
 
3. W przypadku stwierdzenie  powyższych objawów uczeń zostanie odizolowany od grupy 
pod opieką wyznaczonej osoby.  Rodzic zostanie powiadomiony o tym fakcie. Jest on 
zobowiązany do odebrania dziecka ze świetlicy w ciągu godziny.   
 
4. Rodzic / opiekun prawny zgłasza odbiór dziecka przy wejściu głównym do szkoły. 
Informuje o tym fakcie pracownika szkoły, który telefonicznie zawiadamia wychowawcę 
świetlicy. Uczeń samodzielnie udaje się do szatni – szatnie klas I znajdują się przy salach, 
klas II-III na poziomie 0, gdzie dyżur pełnią pracownicy obsługi. Uczniowie po ubraniu się 
wracają po plecak do sali, a następnie udają się do wyjścia głównego. 
 
5. Nie wolno przyprowadzać ucznia do świetlicy, jeżeli w domu przebywa ktoś na 
kwarantannie lub w izolacji.  
 
6. Uczniowie do świetlicy  przyprowadzani / odbierani są przez osoby zdrowe. 
 
7. Przy wejściu do szkoły bezwzględnie należy korzystać z  płynu do dezynfekcji rąk. 

Rodzic/opiekun powinien posiadać indywidualną ochronę nosa i ust w momencie wejścia na 
teren placówki - przedsionek szkoły (odprowadzając i przyprowadzając dziecko).  

8. Należy zachować 1,5- metrowy bezpieczny odstęp w stosunku do pracowników placówki, 
innych uczniów i ich opiekunów. 

9. W świetlicy utrzymywana jest czystość ciągów komunikacyjnych oraz dezynfekowanie 
powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł 
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.  



10. Z sali usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. 
pluszowe zabawki. Pozostałe sprzęty wykorzystywane do zajęć np. piłki, skakanki, obręcze, 
są systematycznie dezynfekowane. 

 

11. Uczniowie do świetlicy nie przynoszą ze sobą zbędnych przedmiotów i zabawek. 

 

12. Sala, w której przebywają uczniowie, jest systematycznie, co najmniej raz na godzinę 
wietrzona.  

 

13. Opiekunowie zwracają uwagę,  aby uczniowie często i regularnie myli ręce, szczególnie 
przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

 

14. Rodzice zobowiązani są do pouczenia dziecka o konieczności stosowania się do zasad 
obowiązujących przepisów sanitarnych oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa.  

 

15. Podczas zajęć świetlicowych nie  organizuje się wyjść poza teren placówki, np. spaceru 
po osiedlu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


