
 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA 
ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2 

OBOWIĄZUJĄCA W ZPSM im. W Kilara w Katowicach 
 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W ŚWIETLICY POSM I st. 

1. Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników świetlicy, bezpieczeństwa uczniów oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych w POSM I w trakcie zagrożenia związanego z 

występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2. 

2. Zakres procedury 

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników pedagogicznych oraz uczniów w 

świetlicy szkolnej podczas korzystania z zajęć świetlicowych. 

3. Zasady postępowania 

1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać tylko uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

2. Opiekunowie przyprowadzający dzieci do świetlicy oraz odbierający dzieci ze świetlicy 

szkolnej mogą wchodzić tylko do wyznaczonej przy portierni przestrzeni wspólnej 

szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

c) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona 

ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

3. Uczniowie mają obowiązek przy wejściu do świetlicy zdezynfekować ręce. 

4. Uczniowie w miarę możliwości powinni w kontaktach z innymi osobami zachować 

dystans oraz nosić maseczki/przyłbice w częściach wspólnych szkoły (korytarz, 

stołówka, toaleta). 

5. Nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa w świetlicy. 

6. Dzieci nie powinny zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów: zabawek, 

samochodów, pluszaków itp. 



 

 

7. Uczniowie będą korzystać z własnych przyborów, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku ucznia lub w plecaku/tornistrze. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

8. W miarę możliwości zajęcia będą organizowane na otwartej przestrzeni. 

9. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 

będą czyszczone lub dezynfekowane. 

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

podczas kichania i kaszlu, oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczeń powinien 

pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, 

po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety. 

11. Przed skorzystaniem z gier planszowych uczeń jest zobowiązany zdezynfekować ręce. 

12. Świetlica będzie regularnie wietrzona.  

13. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego 

mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu 

z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

14. Każdy uczeń ma obowiązek niezwłocznego informowania wychowawcy świetlicy 

o złym samopoczuciu. 

15. W razie wystąpienia niepokojących objawów wychowawca świetlicy może zmierzyć 

uczniowi temperaturę. 

16. Jeśli pracownik świetlicy zaobserwuje u ucznia niepokojące objawy choroby, w tym 

kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, uczeń będzie 

odizolowany w wyznaczonym pomieszczeniu. Następnie zostanie niezwłocznie 

powiadomiony rodzic/opiekun o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

17. W pomieszczeniach wykorzystywanych na zajęcia świetlicowe wywieszono instrukcje 

z zasadami zachowania higieny. 

 

 

Świetlica w POSM II st. im. K. Szymanowskiego 
 

1. Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny w funkcjonowaniu świetlicy szkolnej w POSM II st. w trakcie 

zagrożenia związanego z występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2. 

 

2. Zakres procedury 

Niniejsza procedura dotyczy pracowników świetlicy oraz osób z niej korzystających. 

 

3. Zasady postępowania 

1) Wszyscy uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do stosowania się do 

zasad: zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk i zachowania dystansu. 

 



 

 

2) Maksymalna ilość osób przebywających w świetlicy: 75 

 

3) Pomieszczenie na bieżąco jest wietrzone. 

 

4) W określonym miejscu znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz preparat do 

dezynfekcji stołów i sprzętu ( komputery, klawiatura, gry.) 

 

5) Każdorazowo przed i po skorzystaniu z wyposażenia świetlicy należy 

umyć/zdezynfekować ręce. 

 

6) W przypadku zajęć zastępczych w ramach jednej klasy uczniowie mogą po zajęciu 

miejsc i zachowaniu dystansu zdjąć maseczki. 

 

7) Wszelkie posiłki należy spożywać przy stoliku dystansując się od innych. 

(Nie wolno pozostawiać w świetlicy żadnych napojów i produktów żywnościowych.) 

 

8) O wszelkich problemach, złym samopoczuciu należy niezwłocznie poinformować 

wychowawcę świetlicy 

 
Opracowano na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-
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