
1 
 

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 13 

Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka  

W Zespole Szkół w Jasienicy 

Z dnia 9 listopada 2020 r. 

 

Procedura funkcjonowania świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej  im. Janusza 

Korczaka w Zespole Szkół w Jasienicy w okresie epidemii i zdalnego nauczania od 

09.11.2020 r. do odwołania 

 

 

I. Cel 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji opieki i zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniom uczęszczającym do świetlicy w związku z pandemią wirusa COVID-19. Od 9 

listopada 2020 r. do odwołania szkoła podstawowa, w związku z przejściem                   

z kształcenia stacjonarnego na kształcenie zdalne uczniów klas I-III, jest zobowiązana 

prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne      

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

II. Zakres procedury 

Procedurę należy stosować w świetlicy w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę 

Tłuszcz. 

 

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury 

Dyrektor szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Tłuszcz. 

 

IV. Postanowienia ogólne 

1. Do szkoły i świetlicy może przychodzić tylko: 

a. uczeń/pracownik/rodzic zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg 

oddechowych, 

b. uczeń/pracownik/rodzic, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie 

lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. Uczeń może być przyprowadzony do szkoły i z niej odbierany przez jednego         

z opiekunów bez objawów chorobowych  wskazujących na infekcję dróg 

oddechowych. 

3. Przez objawy, o których mowa  w pkt. 1 a) i pkt. 2) rozumie się: 

a. Duszność; 

b. Objawy przeziębieniowe; 

c. Stan podgorączkowy ( temperatura ciała pomiędzy 37,2° C a 37,9° C); 

d. Gorączka; 

e. Kaszel; 

f. Duszność i kłopoty z oddychaniem; 

g. Bóle mięśni i ogólne zmęczenie; 

h. Brak węchu i smaku. 
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4. Jeżeli pomiar temperatury wynosi powyżej 37°C nauczyciel powiadamia rodziców 

ucznia i ustala sposób odbioru dziecka ze szkoły. Dziecko zostaje odizolowane     

w wyznaczonym miejscu do czasu przybycia rodzica/opiekuna. Rodzicom 

przypomina się o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej. 

5. Ogranicza się na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność 

jest niezbędna zobowiązuje się do stosowania środków ochronnych (osłona nosa     

i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

6. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko                         

w wyznaczonych przez dyrektora miejscach. 

7. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz          

z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 

3). 

8. Opiekun odprowadzający dziecko do szkoły nie wchodzi z dzieckiem do 

przestrzeni wspólnej szkoły – szatni. Dziecko samodzielnie idzie do szatni. 

9. W szczególnych sytuacjach dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej 

jednego opiekuna odprowadzającego dziecko/dzieci z zachowaniem zasady           

1 opiekun na dziecko/dzieci przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego 

opiekuna i pracownika szkoły min 1,5m 

10. Wychowawcy klasy i nauczyciel świetlicy ustalają sposoby szybkiej komunikacji 

telefonicznej z opiekunami dziecka. 

 

 

§ 1. Świetlica w szkole podstawowej 

1. Od 9 listopada 2020 r. do odwołania szkoła podstawowa, w związku z przejściem 

z kształcenia stacjonarnego na kształcenie zdalne uczniów I-III, jest zobowiązana 

prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania 

publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19. 

2. Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. 

Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. 

3. Jedna grupa dzieci przebywa w miarę możliwości w wyznaczonej i stałej sali.  

4. Opiekę nad dana grupą sprawują ci sami nauczyciele. Zmiana nauczycieli 

następuje tylko w razie konieczności (np. zwolnienie lekarskie) 

5. Grupa nie powinna przekraczać 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach, za 

zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci-nie więcej niż o 2. 

 

 

§ 2. Informacje, prawa i obowiązki pracowników 

1. Z sali, w której przebywają uczniowie należy usunąć przedmioty i sprzęty, których 

nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). 

2. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze 

itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować. 

3. Używane podczas zajęć przybory, książki, gry należy poddać kwarantannie. 
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4. Dziecko nie powinno przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, zabawek   

i telefonu. 

5. Nauczyciel zobowiązuje się do zapewnienia wietrzenia sali, co najmniej raz na 

godzinę. 

6. Każda grupa uczniów po zakończeniu lekcji/zajęć jeżeli pozwoli na to aura 

przebywa na powietrzu. Uczniowie zobowiązani są do zachowania dystansu 

społecznego. 

7. Pracownicy powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5m. 

8. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum,        

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( obowiązkowa osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

9. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany do zapewnienia sobie sposobu szybkiej 

komunikacji (np. za pośrednictwem telefonu, maila) z rodzicami/opiekunami 

dziecka. 

10. Nauczyciel świetlicy ma prawo do korzystania z telefonu komórkowego jedynie   

w celu komunikacji z rodzicami uczniów. 

11. W przypadku używania innych termometrów niż termometr bezdotykowy, 

termometr należy poddać dezynfekcji po każdym użyciu. 

12. W przypadku, gdy dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy 

odizolować je w wyznaczonym miejscu (mała salka)z zapewnieniem minimum 2m 

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodzica w celu pilnego 

odebrania dziecka ze świetlicy. Jeżeli pomimo kilkukrotnych prób połączenia się   

z rodzicem/opiekunem, nie ma skutecznego przekazania informacji o konieczności 

odebrania dziecka, nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora, który 

podejmuje decyzję o ewentualnym wezwaniu pogotowia ratunkowego. 

13. Wyznaczeni pracownicy szkoły zobowiązani są do czyszczenia i dezynfekcji 

pomieszczeń i powierzchni zgodnie z paragrafem 4 

 

§ 3. Informacje i rekomendacje dla rodziców 

1. Rodzice zgłaszający potrzebę korzystania przez dziecko ze świetlicy szkolnej są 

zobowiązani do zastosowania się do procedur funkcjonowania szkoły w okresie 

epidemii. 

2. Świetlica czynna jest w godzinach wynikających z informacji zebranych od 

rodziców (od godziny 7.00). 

3. Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych. 

4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły. 

5. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osobę zdrową. 

6. Zaleca się, w miarę możliwości, nieprzyprowadzanie do szkoły i nieodbieranie ze 

szkoły dziecka przez osoby powyżej 60 roku życia. 
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7. Aby odebrać dziecko ze świetlicy rodzic/opiekun przekazuje wyznaczonemu 

pracownikowi obsługi informację i czeka aż pracownik przyprowadzi dziecko od 

nauczyciela. 

8. W przypadku, gdy dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, zostanie 

odizolowane w wyznaczonym miejscu (mała salka) z zapewnieniem minimum 2m 

odległości od innych osób i rodzic zostanie niezwłocznie powiadomiony w celu 

pilnego odebrania dziecka ze świetlicy. Jeżeli pomimo kilkukrotnych prób 

połączenia się z rodzicem/opiekunem, nie ma możliwości skutecznego przekazania 

informacji o konieczności odebrania dziecka, nauczyciel niezwłocznie powiadamia 

dyrektora, który podejmuje decyzję o ewentualnym wezwaniu pogotowia 

ratunkowego. 

9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły maja 

obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, 

innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 1,5m. 

10. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły 

(szatni, korytarz, toaleta) tylko w wyjątkowych sytuacjach,  z zachowaniem zasady 

– 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi 1,5m, przy czym należy rygorystycznie 

przestrzegać wszelkich środków ostrożności – obowiązkowa osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

11. Dla uczniów klas I uczęszczających do świetlicy przeznaczono w szkole salę nr 1, 

12. Dla uczniów klas II- salę nr 3, dla uczniów klas III-salę nr 4. 

13.  Uczniowie w świetlicy są zobowiązani do stosowania zasad higieny: częstego 

mycia rąk z użyciem mydła, niepodawania ręki na powitanie, niedotykanie się 

wzajemnie, zachowania dystansu oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust. 

 

§ 4. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przed wejściem na teren szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu 

dezynfekującego do rąk oraz zamieszcza informację o obligatoryjnym 

dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły. 

2. Każdy pracownik szkoły, który w danym momencie pełni dyżur przy wejściu do 

szkoły, jest odpowiedzialny za egzekwowanie dezynfekcji dłoni przy wejściu lub 

założenia rękawiczek ochronnych oraz obowiązku zakrywania ust i nosa przez 

osoby wchodzące do szkoły. 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować , aby robiły to dzieci, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie z boiska, po 

skorzystaniu z toalety. 

4. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych- poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w 

salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 
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przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

6. Nauczyciele świetlicy w razie konieczności zaopatrzeni będą w indywidualne 

środki ochrony osobistej- jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos. 

7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się instrukcje z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk- 

instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk. 

8. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. 

 

 

§ 5. Żywienie 

1. Zaleca się, aby dzieci korzystały z własnych zakręcanych, podpisanych butelek       

z napojem. W przypadku pozostawienia butelki w danym dniu zostanie wyrzucona. 

2. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia), obok warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia 

zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, zapewniając odpowiednią 

odległość pomiędzy stanowiskami pracy, a jeśli to możliwe – środki ochrony 

osobistej oraz płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

3. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i 

dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń 

stołowych oraz sztućców. 

4. Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach, w których realizowane 

są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu. Poszczególne 

grupy w czasie posiłku w stołówce nie mają ze sobą kontaktu i nie siedzą przy tych 

samych stolikach. Czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł odbywa się po 

każdej grupie. 

5. Możliwe jest spożywanie posiłków tam, gdzie dana grupa dzieci stale przebywa 

(świetlica/sala dydaktyczna). Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione  

z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w takich 

spożywane. 

6. Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa w zakresie żywienia określone 

są w procedurze obowiązującej w szkole. 

 

§ 6. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu 

1. Do pracy mogą przychodzić tylko zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę. 

2. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyny 

dezynfekujące) pomieszczenie (mała salka), w którym będzie można odizolować 

osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

3. W przypadku podejrzenia zakażenia korona wirusem, stosuje się „Procedurę 

postępowania na wypadek zakażenia korona wirusem lub zachorowania na COVID-

19, obowiązujące w szkole”. 
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§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza procedura zostaje zamieszczona na stronie internetowej szkoły. 

2. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów bezzwłocznie należy 

powiadomić telefonicznie Powiatowa Stację Sanitarno-Epidemiologiczna               

w Wołominie, Legionów 78, 05-200 Wołomin, kontakt: 

• Infolinia dla obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia – 222 500 115, 

• Numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 – 22 776 38 33, 

• Kontakt do biura podawczego –  

• Adres email: wolomin@psse.waw.pl 

3. W sprawach nieunormowanych w niniejszej procedurze ma zastosowanie „Procedura 

funkcjonowania szkoły w okresie epidemii” i „Procedura postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia korona wirusem lub zachorowania na COVID-19” 

 

 

/-/ Agnieszka Walaśkiewicz 

Dyrektor Zespołu Szkół w Jasienicy 

 

 

 


