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ZASADY POBYTU W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZESPOLE PLACÓWEK             

W ŁUKOWIE, w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 

(zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych). 
 

 Do szkoły i świetlicy szkolnej mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Również ich opiekunowie 

muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji                     

w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.  

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do                  

i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

 W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole i świetlicy osób                        

z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych). 

 Nauczyciele, uczniowie i inni pracownicy szkoły zachowują między sobą dystans 

społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m.  

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m² na 

osobę. 

 Uczniowie przyprowadzani są do świetlicy przez nauczyciela, który kończy z nimi 

lekcje. 

 Wychowawcy wyjaśnią uczniom zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązujące  

w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.  

 Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, 

szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 

powietrza, zasłanianie ust i nosa podczas kichania i kaszlu. Wychowawcy świetlicy 

nadzorują czynności higieniczne. 

 Uczniowie używają środków do dezynfekcji rąk pod nadzorem wychowawców 

świetlicy.  
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 Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci     

w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji. 

 W przypadku, gdy u dziecka wystąpią niepokojące objawy chorobowe, wychowawca 

ma prawo zmierzyć temperaturę dziecku, odizolować je w odrębnym pomieszczeniu   

i niezwłocznie poinformować rodziców o konieczności natychmiastowego  odebrania 

dziecka z placówki. 

 W sali, w której przebywają uczniowie, nie ma zabawek, przedmiotów, sprzętów, 

których nie można myć i dezynfekować. 

 Wykorzystywane przez dzieci pomoce dydaktyczne, zabawki i przybory będą po 

każdym użyciu przez dziecko odkładane do specjalnego pojemnika, a następnie myte  

i dezynfekowane. 

 Sala będzie wietrzona przynajmniej raz na godzinę. 

 Uczniowie nie podają sobie ręki na powitanie. 

 Uczniowie spożywają tylko własne jedzenie i picie. 

 Należy ograniczyć aktywności i zabawy sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

uczniami. 

 W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia ruchowe na otwartej przestrzeni lub na 

świeżym powietrzu. 

 Zaleca się korzystanie przez uczniów z pobytu na świeżym powietrzu na terenie 

szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.  

 

 

 


