
Załącznik nr 2 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19  

na terenie 

 Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu- Zdroju 

 

POBYT DZIECKA NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEN I GIS  W ZWIĄZKU Z COVID-19 

Postanowienia ogólne: 

1. Świetlica szkolna działa w godzinach : 6.45 – 16.30. 

2. Na świetlicę mogą być zapisane dzieci, których obydwoje rodzice pracują zawodowo. (załącznik 

2.1) 

3. Obowiązuje limit dzieci przyjętych na świetlicę szkolną – trzy grupy. 

4. Pierwszeństwo przyjęcia na świetlicę mają dzieci rodziców pracujących: 

a) w systemie ochrony zdrowia realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19  

b) w służbach mundurowych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19  

c) handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujący zadania związane  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

5. Z powodu ograniczonej liczby miejsc pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci z klas I –III. Uczniowie z 

klas starszych mogą być przyjęte, gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. 

6. Na świetlicy szkolnej mogą przebywać jedynie uczniowie bez objawów chorobowych oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie i/lub w izolacji w warunkach domowych. (załącznik 

2.2) 

7. Wychowawca klasy odbiera dzieci oczekujące na zajęcia lekcyjne. Po skończonych zajęciach na 

świetlicę szkolną wchodzą tylko dzieci na nią przyjęte. Pozostali uczniowie wraz z nauczycielem 

oczekują na odbiór przez rodzica/ opiekuna.  

8. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania w świetlicy osób trzecich w żaden sposób nie 

powiązanych z działalnością świetlicy, a wszelkie sprawy załatwiane powinny być za pośrednictwem 

e-dziennika. 

9. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów, zostanie on umieszczony w 

izolatorium, nauczyciel powiadomi o tym fakcie dyrektora szkoły, który poinformuje rodziców / 

opiekunów i zaleci dalsze działania. 

10.  Każdy z rodziców/ opiekunów zobowiązany jest  podać numer telefonu na wypadek pilnego 

kontaktu oraz zorganizować jak najszybszy odbiór dziecka ze świetlicy.   

Wejście na świetlicę: 

1. Rodzic przyprowadzając dziecko na świetlicę może wchodzić tylko do wyznaczonej przestrzeni 

wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi; 

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m; 

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m; 

d) opiekun powinien przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

http://m.in/


2. Uczeń zobowiązany jest do przebrania butów w przedsionku szkoły. 

3. Przed wejściem na świetlicę uczeń zobowiązany jest do zdezynfekowania rąk płynem 

dezynfekującym.  

4. Do świetlicy może wejść tylko i wyłącznie uczeń lub pracownik szkoły.  

5. Wchodząc na świetlicę uczeń musi odłożyć tornister i wierzchnią odzież  

w wyznaczonym do tego miejscu (wieszak / część sali przeznaczona dla danej klasy). 

6. Następnie uczeń zgłasza swoje przyjście i zostaje wpisany przez nauczyciela prowadzącego na 

listę obecności i zajmuje stałe miejsce przy stoliku 

7. Każda absencja dziecka na świetlicy szkolnej powinna być usprawiedliwiona przez rodzica/ 

opiekuna. 

8. W przypadku dłuższej nieusprawiedliwionej nieobecności (50 % w skali miesiąca) spowoduje 

wykreślenie dziecka ze świetlicy szkolnej. Będzie to skutkowało ponownym złożeniem wniosku 

o przyjęcie dziecka na świetlicę i   jego rozpatrzeniem w miarę posiadanych wolnych miejsc. 

 

 

Pobyt na świetlicy: 

1. Uczniowie przebywający na świetlicy muszą zachować dystans między sobą. 

2. Uczniowie przebywając na świetlicy zajmują stałe miejsce przy stoliku. 

3. Należy pamiętać, iż możliwości form spędzania czasu wolnego na świetlicy  

są ograniczone. Do aktywności będą należeć: oglądanie filmów, kolorowanki, odrabianie lekcji, 

prace plastyczne, wyjścia na dwór, zabawy klockami plastikowymi. 

4. Aby dziecko mogło brać udział w zajęciach na świetlicy, musi mieć swoje przybory plastyczne tj. 

kredki, nożyczki, klej, gumkę, temperówkę, ołówek, długopis, mazaki itp.  

W związku z COVID-19 uczniowie nie mogą korzystać z przyborów dostępnych na świetlicy. 

5. Rodzic powinien zadbać o odpowiedni ubiór dziecka stosownie do pogody, gdyż uczniowie 

możliwie najczęściej będą wychodzić na zajęcia na świeże powietrze, pamiętając o zachowaniu 

odpowiednich odległości między sobą. 

6. Z uwagi na COVID -19 uczniowie mają ograniczony dostęp do zabawek świetlicowych -do użytku 

zostały dopuszczone tylko zabawki plastikowe, które po każdym użyciu można łatwo 

zdezynfekować. Zabawki podaje nauczyciel. 

7. Uczniowie nie powinni przynosić dodatkowych przedmiotów, tylko wyłącznie te, które są potrzebne 

w szkole. Nie powinni dzielić się przyborami z kolegami i koleżankami. 

8. Dzieci przebywające na świetlicy po zgłoszeniu nauczycielowi mogą wyjść pojedynczo skorzystać 

wyłącznie z toalety mieszczącej się na I piętrze, do sklepiku  – zabrania się chodzenia  po 

korytarzach szkolnych. Poruszając się  w przestrzeni wspólnej konieczne jest korzystanie z maseczki 

ochronnej. 

9. Uczniowie wychodząc ze świetlicy na lekcje muszą zabrać wszystkie swoje rzeczy  

ze sobą: worek z butami, odzież wierzchnią, tornister itp. 

10. Przerwy obiadowe dzieci przebywające w tym czasie na świetlicy spędzają na korytarzu szkolnym, 

na I piętrze pod opieką nauczyciela.  

 

Odbiór ze świetlicy: 

1. Aby odebrać dziecko ze świetlicy, rodzic/ opiekun dzwoni domofonem informując nauczyciela po 

kogo przyszedł. 

2. Rodzic odbierając dziecko ze świetlicy może przebywać tylko w przedsionku szkoły, przestrzegając 

przy tym zasad dystansu społecznego. 

3. Rodzic odbierając dziecko musi zdezynfekować ręce, podpisać listę odbioru ze świetlicy podajac 

godzinę  wyjścia. 



4. Odbierany uczeń zobowiązany jest do przebrania butów i założenia odzieży wierzchniej w 

przedsionku szkoły. 

 

 

 

 

 

Załącznik 2.1 

 

Oświadczenie 

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 2.1, oświadczam, że 

dziecko wychowywane jest przez rodziców/ prawych opiekunów, pracujących zawodowo: 

 

.......................................................... ...................................................................................................... 

imię i nazwisko matki/ opiekuna  data i czytelny podpis matki/ opiekuna  

 

 ......................................................... ...................................................................................................... 

imię i nazwisko ojca/ opiekuna                          data i czytelny podpis ojca/ opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik 2.2  

Oświadczenie 1. 

 

Imię i nazwisko dziecka, ………..................................................…., klasa ..................... 

 

Jestem świadomy/ świadoma, że podczas przebywania mojego dziecka na terenie świetlicy szkolnej, 

pomimo stosowanych procedur i środków ochronnych może dojść do zakażenia koronawirusem. Rozumiem 

i przyjmuję ryzyko zakażenia oraz powikłań COVID-19 (w tym nieodwracalnego uszkodzenia płuc lub 

zgonu), a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków rodziny. W przypadku 

zachorowania nie będę wnosił/ła skarg i zażaleń. 

 
    

                                        .................................................                              .................................................... 

                                                          (podpis matki/ opiekuna)                                                          (podpis ojca/ opiekuna) 

 

Jastrzębie- Zdrój, dnia ......................................... 

Oświadczenie 2. 

 

1. Oświadczam, że po zakwalifikowaniu dziecka do świetlicy, dostosuję się do wszystkich obowiązujących 

w Szkole zasad i będę ich przestrzegał, a także zapoznałem/am się z procedurami bezpieczeństwa w okresie 

pandemii COVID- 19 dotyczącymi pobytu dziecka na świetlicy szkolnej. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie bieżące informacje na temat podejmowanych decyzji dotyczących 

rozpoczęcia pracy świetlicy oraz jej działalności w okresie pandemii COVID-19 zamieszane będą na stronie 

internetowej Szkoły. 

3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka, w przypadku wystąpienia podczas pobytu 

w świetlicy objawów chorobowych. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że jeżeli moje dziecko przejawiać będzie niepokojące objawy chorobowe, 

zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu. 

5. Zobowiązuję się odebrać moje dziecko ze świetlicy w trybie pilnym po otrzymaniu informacji 

telefonicznej ze Szkoły. 

6. Oświadczam, że podane przeze mnie numery telefonów ....................................... ......................................., 

są numerami służącymi do szybkiej komunikacji w sytuacjach wymagających pilnego kontaktu Szkoły z 

Rodzicami.  

7. Przyjmuję do wiadomości, że jeżeli moje dziecko będzie stwarzać zagrożenie dla siebie i innych nie 

podporządkowując się poleceniom Nauczyciela i Pracowników Szkoły, nie będzie mogło korzystać ze 

świetlicy szkolnej w okresie zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19.   

8. Świadoma/y odpowiedzialności za zdrowie i życie swojego dziecka i innych oświadczam, że nie będę 

wysyłała/ł do szkoły i na świetlicę dzieci z objawami choroby sugerującą  infekcję dróg oddechowych oraz 

wtedy gdy domownicy  przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

 



                             .......................................................                              .................................................... 
                                                          (podpis matki/ opiekuna)                                                          (podpis ojca/ opiekuna) 

 

 

Jastrzębie- Zdrój, dnia ......................................... 


