
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDUŁTOWACH  

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ZACHOROWANIOM NA COVID 19 

 

 

1. Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z zajęć świetlicowych mają dzieci pracowników 

systemu ochrony zdrowia, osób, którzy pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo 

i porządek publiczny (policja, straż miejska), wykonują lub koordynują działania ratownicze, są 

zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, są zatrudnieni  

w ogrzewalniach i noclegowniach, są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę 

osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, są zatrudnieni w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych 

oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 (żłobki), są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty  

i realizują zadania na terenie tych jednostek. 

Jeśli liczba dzieci w świetlicy przekroczy 25, drugi nauczyciel/opiekun świetlicy przechodzi do 

pomieszczenia 17A w celu zmniejszenia liczby dzieci przebywających w jednym pomieszczeniu. 

 

2. Uczeń przy każdym wejściu do świetlicy ma obowiązek odkażenia rąk płynem do dezynfekcji, 

a jeżeli ma przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji zobowiązany jest do 

umycia rąk zgodnie z instrukcją. 

 

3. Uczeń zostawia torbę w wyznaczonym do tego miejscu. 

 

4. Wszystkich wychowanków przebywających w świetlicy obowiązuje zachowanie dystansu 

społecznego. W czasie przebywania w świetlicy zaleca się uczniom pozostawanie w maseczkach lub 

przyłbicach. 

 

5. W czasie zajęć uczeń korzysta ze swoich przyborów szkolnych (kredki, ołówek, gumka, nożyczki). 

 

6. Dziecko nie przynosi ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 

 

7. Rodzic/ Opiekun, który odbiera dziecko osobiście ze świetlicy, dezynfekuje ręce, czeka 

w maseczce w części wspólnej szkoły (obok portierni) i kontaktuje się telefonicznie z wychowawcą 

świetlicy w celu ustalenia wyjścia dziecka z sali. 

 

8. Pracownicy świetlicy są zobowiązani do regularnego (co godzinę) wietrzenia sali. Po zakończeniu 

zajęć sala świetlicy wraz z wyposażeniem będzie dezynfekowana przez pracownika obsługi. 

 

 

Procedury wchodzą w życie 4 maja 2021r. i obowiązują do odwołania. 

 

                                         Joanna Gapińska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach 

 


