
Załącznik B

Procedury zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla świetlicy szkolnej w
ZSO Szkole Podstawowej nr 2  z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami

Dwujęzycznymi im. Orła Białego w Jaworznie podczas covid 19

1. Szkoła zapewnia opiekę  dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze
świetlicy szkolnej,w godzinach 7.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku. 

2. W związku z obawą o nadmierną liczebność grup świetlicowych, co uniemożliwia 
zachowanie bezpiecznego dystansu między uczniami zaleca się deklarowanie udziału 
w zajęciach świetlicowych dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie pracują.

3. Na świetlicy szkolnej może przebywać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

4. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby jest natychmiast 
odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od 
innych osób. Szkoła – opiekun grupy - niezwłocznie powiadamia 
rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

5. Wchodząc na świetlicę szkolną uczniowie są zobowiązani każdorazowo do 
dezynfekcji rąk. 

6. Z pomieszczeń świetlicyzgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN, usunięto przedmioty 
i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 

7. Pozostałe wyposażenie sali świetlicowej oraz wszelkie pomoce dopuszczone do 
użytku i wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone i dezynfekowane. 

8. Podczas zajęć plastycznych na terenie świetlicy szkolnej uczeń posiada własne 
przybory i podręczniki, które w mogą znajdować się na stoliku  ucznia.

9. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.



10. Uczniowie nie mogą przynosić na świetlice szkolną własnych zabawek, książek ani 
sprzętów sportowych.

11. Pomieszczenie świetlicy wietrzone będzie co najmniej raz na godzinę, a w razie 
potrzeby także w czasie zajęć.

12. W godzinach popołudniowych pobytu na świetlicy szkolnej uczniowie będą dzieleni 
na mniejsze grupy i zabierani do sal lekcyjnych w celu umożliwienia zachowania 
odpowiedniego dystansu społecznego. 

13.  Podczas sprzyjającej pogody uczniowie pod opieką nauczyciela świetlicy będą mogli 
korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły 
przy zachowaniu odpowiednich odległości. 

14. Opiekunowie na  świetlicy szkolnej zachowują odpowiedni dystans między sobą  oraz 
między sobą a uczniami wynoszący min. 1,5 m oraz posiadają maseczki lub przyłbice.

15. Podczas przebywania na terenie świetlicy szkolnej uczniowie nie są zobowiązani do 
noszenia maseczek. 




