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Procedura bezpieczeństwa podczas zajęć w świetlicy szkolnej 
w Niepublicznej Szkole Podstawowej SOKRATES w Gdańsku 

wprowadzona w okresie Covid–19 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), ustawa z dnia 14 marca 1985 r. 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) 

 

Postanowienia ogólne: 

1. Niniejsza procedura stanowi uzupełnienie do Wewnętrznych procedur 
bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.  

2. Na zajęcia organizowane w ramach opieki świetlicowej w Niepublicznej Szkole 
Podstawowej SOKRATES mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

3. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z zajęć dzieci, które zamieszkują 
wspólnie z osobą, przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 
domowych. 

4. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia 
rodziców/opiekunów prawnych - Karty Zgłoszenia Dziecka do świetlicy, 
składane corocznie do wychowawcy klasy/świetlicy/sekretariatu/ 

5. W świetlicy dostępne są instrukcje obrazkowo-instruktażowe: mycia rąk, 
dezynfekcji rąk, zakładania i zdejmowania maseczek. 

6. Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia 
pracownika i/lub ucznia zostały opisane w Wewnętrznych procedurach 
bezpieczeństwa obowiązujących w szkole. 
 

Organizacja pracy: 

1. Opiekunowie zobowiązani są zachować dystans społeczny między sobą 
wynoszący min. 1,5 m. 

2. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy 
zachowaniu maksymalnej odległości od siebie, min. 1,5 m. 

3. Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia i wynoszenia zabawek i innych 
przedmiotów z domu. 

4. Sale wyposażone są w przedmioty, sprzęty i zabawki, które można skutecznie 
dezynfekować; jeżeli w czasie zajęć wykorzystywane są sprzęty sportowe, po 
każdym użyciu są myte z użyciem detergentu lub dezynfekowane. 

5. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 
potrzeby także w czasie zajęć przy zachowaniu wszelkich środków 
bezpieczeństwa. 
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6. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania w świetlicy osób trzecich w żaden 
sposób nie powiązanych z działalnością świetlicy, a wszelkie sprawy załatwiane 
powinny być za pośrednictwem poczty e-maila lub telefonicznie. 

7. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez osoby zdrowe. Rodzic/opiekun czeka przy 
drzwiach wejściowych na swoje dziecko. Na drzwiach wejściowych umieszczone 
są numery telefonów do nauczycieli sprawujących opiekę świetlicową. Rodzic 
telefonicznie informuje nauczyciela świetlicy o przybyciu po dziecko. 

8. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy 
odizolować je w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2m odległości od 
innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego 
odebrania dziecka ze szkoły. 

9. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych/dodatkowych dzieci do świetlicy szkolnej 
przychodzą w maseczkach/inną osłoną nosa i ust. Zdejmują je po zajęciu miejsca 
w sali. 

 

Wychowawcy prowadzący zajęcia opiekuńczo–wychowawcze z dziećmi, między 
innymi: 

1) wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w świetlicy w formie pozytywnej, 
aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje 
zachowanie. 

2) systematycznie przypominają dzieciom zasady higieny dotyczące: mycia rąk 
przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z placu zabaw, 
umiejętnego zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania 
dotykania oczu, ust. 

3) wietrzą salę zajęć, co najmniej raz na godzinę, 
4) powiadamiają rodzica i dyrektora szkoły o niepokojących objawach 

zauważonych u ucznia. 

Personel sprzątający: 

1) wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

2) dezynfekuje powierzchnie dotykane przez dzieci i pracowników – poręcze, 
klamki, włączniki światła, uchwyty, blaty stołów, oparcia krzeseł i inne, 
prowadząc grafiki wykonywanych czynności i zachowując wskazania kart 
charakterystyki wykorzystywanych w tym celu środków. 

3) sprząta i dezynfekuje toalety. 

Higiena i dezynfekcja pomieszczeń: 

1. pojemnik z płynem dezynfekującym znajduje się w wyznaczonym miejscu 
w świetlicy szkolnej, 

2. wychowawcy zobowiązani są do przypominania dzieciom o częstym 
i dokładnym myciu rąk mydłem, 

3. w placówce obowiązuje monitoring codziennych prac dezynfekcyjnych, 
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4. pracownicy świetlic mają dostęp do termometru, który jest 
dezynfekowany każdorazowo po użyciu, 

5. obowiązuje nakaz częstego wietrzenia pomieszczeń szczególnie po 
przeprowadzonej dezynfekcji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 

6. pracownicy zobowiązani są przestrzegać zasad szczególnej ostrożności 
dotyczących zabezpieczenia epidemicznego, w tym odległości 1,5 m 
stanowisk pracy. 

Ważne! Nie wolno posyłać dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na 
kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu 
i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Regularnie przypominać dziecku 
o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno unikać dotykania oczu, nosa 
i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie. Zwrócić uwagę na 
odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

 
 


