
Załącznik nr 5 

 

ZASADY PRZYPROWADZANIA, ODBIERANIA ORAZ PRZEBYWANIA DZIECKA 

W ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

PODCZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19 

 

1. Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, 

które mogłyby sugerować chorobę zakaźną COVID-19 – należą do nich objawy: 

zakażenie górnych dróg oddechowych takie jak: katar, kaszel, duszności, temperatura 

38°C i powyżej, biegunka. 

2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

dziecka do świetlicy szkolnej. 

3. Dziecko do świetlicy może przyprowadzać i odbierać tylko jedna osoba, również 

zdrowa. 

4. Wprowadzony zostaje bezwzględny zakaz wchodzenia do świetlicy osób z zewnątrz. 

a) Sposób przyprowadzania dziecka do świetlicy: Rodzice/Opiekunowie 

przyprowadzają dziecko do holu szkoły, a pracownik szkoły odprowadza je do 

świetlicy szkolnej. 

b) Sposób odbierania dziecka ze świetlicy: nauczyciel świetlicy lub inny pracownik 

odprowadza dziecko do holu szkoły, skąd mogą je odebrać Rodzice/Opiekunowie. 

5. Rodzice mogą przekazać ważne informacje o dziecku telefonicznie dyrektorowi szkoły 

lub nauczycielom dyżurującym w holu. 

6. Po zaobserwowaniu u dziecka objawów, które mogą sugerować chorobę zakaźną, np. 

kaszel, podwyższona temperatura, zostanie ono odizolowane w odrębnym 

pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i zostaną 

niezwłocznie powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze 

szkoły. 

7. Rodzice zobowiązani są do wyrażenia pisemnej zgody na pomiar temperatury ciała u 

ich dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 



8. Rodzice/Opiekunowie dzieci przebywających w świetlicy szkolnej są zobowiązani mieć 

stale włączone telefony, by umożliwić pracownikom szkoły szybki kontakt w razie 

potrzeby. 

9. Dziecko powinno posiadać własne przybory i materiały. Nie wolno mu pożyczać od 

kogoś ani dzielić się z innymi. 

10. Uczeń nie może zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów. 

11. Przebywając w świetlicy, dziecko musi zachować bezpieczną odległość od innych, 

która powinna wynosić min. za1,5m. 

12. W czasie zajęć w świetlicy należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu 

kontaktowi pomiędzy dziećmi. 

13. Obowiązuje częste mycie i dezynfekcja rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, po 

przyjściu ze świeżego powietrza, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, kichaniu i 

kasłaniu. 

14. Sale, w których przebywają dzieci, należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, a w 

razie potrzeby częściej. 

15. Wyjście do stołówki będzie organizowane w systemie zmianowym. 


