
PROCEDURA PROWADZENIA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH W CZASIE PANDEMII

1. Ogólne  zasady  funkcjonowania  szkoły  podczas  pandemii  określa  „Regulamin

funkcjonowanie szkoły podczas pandemii” .

2. Zajęcia w świetlicy szkolnej prowadzone są przed i po zajęciach dydaktycznych od 6:30

do 16:30.

3. W zajęciach może brać udział uczeń zdrowy.

4. Należy  zwracać  uwagę  uczniów na regularne   i  częste  mycie  rąk  wodą z  mydłem,

szczególnie  przed  jedzeniem,  po  skończonej  toalecie  i  po  powrocie  ze  świeżego

powietrza.

5. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi

kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny

6. Nauczyciele zobowiązani  są do zawierania z dziećmi kontraktów warunkujących ich

bezpieczeństwo  na  terenie  szkoły:  w  budynku,  na  boisku  szkolnym  oraz  do

egzekwowania przestrzegania tychże umów przez uczniów.

7. Podczas  wychodzenia  grupy  wychowanków  z  sali,  nauczyciel  zobowiązany  jest  do

polecenia  dzieciom  ustawienia  się  jeden  za  drugim  z  zapewnieniem  minimum  2

metrów  odległości  od  innych  osób,  przelicza  je.  Nauczyciel  zobowiązany  jest  do

egzekwowania  od  dzieci  spokojnego  wychodzenia  z  sali  i  z  budynku  szkoły,  z

zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.

8. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani

podawać lekarstw.

9. Do sal świetlicowych przed lekcjami przyprowadza uczniów wychowawca świetlicy lub

pracownik szkoły.

10. Podczas  zajęć  uczniowie  mają  dostęp  do  środków  dezynfekcyjnych  pod  opieką

nauczyciela. 

11. Po zakończeniu lekcji uczniów do sali świetlicowej przyprowadza nauczyciel ,z którym

mieli ostatnie zajęcia.

12. Podczas  zajęć  świetlicowych  uczniowie  korzystają  w  własnych  przyborów  lub

przygotowanych wcześniej przez nauczyciela osobnych pakietów dla każdego dziecka.

13. Celem  zmniejszenia  ilości  uczniów  w godzinach  największego  obłożenia  uczniowie

będą dzieleni na mniejsze grupy.



14. Po  zakończeniu  zajęć  wg  godzin  podanych  w  karcie  zgłoszenia  lub  po  kontakcie

telefonicznym ,  ucznia do szatni  zaprowadza nauczyciel  lub inny pracownik,  uczeń

przebiera  się  i  jest  odbierany  przez  rodzica  (opiekana),  który  czeka  na  niego  na

zewnątrz.

15. Uczniowie ,którzy mają pozwolenie na samodzielny powrót do domu o wyznaczonej

porze  zapisanej  w karcie  zgłoszenia  opuszczają  salę  świetlicową.  Podczas  drogi  do

szatni zachowują dystans społeczny.

16. Kontakt  wychowawców  świetlicy  z  rodzicami  (opiekunami)  możliwy  przy  pomocy

telefonu umieszczonego w świetlicy lub przez dziennik elektroniczny.


