
Procedura postępowania w świetlicy w czasie epidemii 

1. Wejście/wyjście ucznia na teren szkoły. 

 

a) Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych. 

b) Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze 

szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

c) Uczniowie dojeżdżający odbierani są po przyjeździe autobusy przez nauczyciela, jak 

również odprowadzani w momencie wyjazdu. 

d) Uczeń  w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej. Na 

terenie szkoły nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Może to robić dla zwiększenia 

własnego bezpieczeństwa. Mydło, wodę i płyn dezynfekujący zapewnia szkoła. 

 

2. Przestrzeń wspólna. 

 

a) W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do 

niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust                   

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

b) Przerwy uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela w wyznaczonych strefach. 

c) Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans przebywając                            

na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na całym terenie 

szkoły. 

d) Na każdej przerwie należy myć ręce. 

e) Wykonywać polecenia nauczyciela. 

 

3. Mycie rąk i dezynfekcja rąk. 

 

Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do 

szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), 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 i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu             

z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu. 

 

 

 

 



4. Zasady ogólne. 

 

a) W razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez dziennik 

elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica w karcie zapisu dziecka do 

świetlicy. 

b) Uczeń, w którego domu ktoś przebywa na kwarantannie, musi pozostać w domu. 

Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie 

domowym z osobą kwarantannową również podlegają kwarantannie. Dlatego też dzieci, 

których rodzice są na kwarantannie, nie mogą przychodzić do szkoły. 

c) Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym lub w tornistrze.  

d) Dzieci nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, 

samochodów, pluszaków, etc). 

 

5. Procedury postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować 

zakażenie COVID 1. 

 

a) Izolacja ucznia. 

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę 

zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, 

powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 

zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób.  

b) Niezwłoczne powiadomienie rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze 

szkoły. 

Pracownik szkoły, wykorzystując uzgodniony z rodzicami/opiekunami  sposób szybkiej 

komunikacji niezwłocznie powiadamia rodziców o izolacji  i konieczności pilnego odbioru 

dziecka ze szkoły. 

c) Odbiór ucznia przez rodziców następuje zgodnie z ustalaną procedurą odbioru ucznia 

ze szkoły. 

- Rodzic lub opiekun odbierający dziecko nie wchodzi na teren szkoły ( zatrzymuje się w 

przedsionku ). Informuje pracownika szkoły o gotowości odebrania dziecka,  podaje imię 

i nazwisko dziecka i swój dowód tożsamości. Dziecko z objawami choroby nie może samo 

opuścić szkoły! 

- Rodzic przebywający w przedsionku powinien posiadać maseczkę ochronna. 

- Pracownik szkoły, w środkach ochrony osobistej – w maseczce  i w rękawicach 

ochronnych przyprowadza dziecko do drzwi przedsionka i przekazuje rodzicowi. 

 

 



6. Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub 

zachorowania na COVID-19. 

 

a) Natychmiastowe odsunięcie od pracy i izolacja pracownika. 

- Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie 

przychodzą do pracy, pozostają w domu i kontaktują się się telefonicznie ze stacją sanitarno- 

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią po 

karetkę pogotowia lub pod nr 999/ 112/ i koniecznie informują, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 

- Jeżeli pracownik szkoły zauważy u siebie lub innego pracownika niepokojące objawy, które 

mogą sugerować zakażenie koronawirusem (np. kaszel, katar, podwyższona temp, 

duszność,)natychmiast informuje o tym dyrektora szkoły. 

- Dyrektor odsuwa pracownika od pracy i izoluje go w odrębnym, przygotowanym do tego 

celu pomieszczeniu, tzw. izolatce. 

- Osoba izolowana obowiązkowo musi założyć maseczkę zakrywającą nos i usta. 

- Jeżeli osobą chorą jest nauczyciel, to uczniowie z tej klasy pod opieką innego nauczyciela 

natychmiast myją ręce i przechodzą w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego 

pomieszczenia lub wychodzą na zewnątrz szkoły. O zaistniałej sytuacji natychmiast 

informowani są rodzice i uruchamiana jest procedura odbioru dzieci. W tym czasie sala jest 

wietrzona i dezynfekowana. 

b) Powiadomienie właściwych służb. 

 

7. Podział sal : 

 

Sala nr 19 – klasy 1 / E.Brzozowiec,  

Sala nr 20 – klasy 2 i 3 / I.Pobiarzyn , M. Czeszejko 

Sala nr 21 – klasy 4, 5, 6 / P.Wicher, I.Zborowska 

Sala 307 – klasy 7 i 8 / Nauczyciele godzinowi 

Sala nr 18 - Magiczny Dywan / Nauczyciele godzinowi 

Sala nr 305 – sala sportowa / Nauczyciele godzinowi  


