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Procedura 

organizacji zajęć w świetlicy  

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Łodzi 

w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 

 

Zakres stosowania dotyczy uczniów, wszystkich pracowników szkoły, a także rodziców 

i opiekunów prawnych uczniów placówki. 

 

Sporządzono na podstawie: 

- Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,  

- rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

środków bezpieczeństwa w szkołach publicznych i niepublicznych oraz obiektach 

edukacyjnych (Dz. U z 22.012003r.) z późniejszymi zmianami, 

 - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 325), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) z późniejszymi zmianami 

- wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa 

Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej 

i innych form wychowania przedszkolnego z 30 kwietnia 2020 r. 

- wytycznych Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz instytucji opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3,  z 30 kwietnia 2020 r. 

- wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 

2020 r. 

- dodatkowych wytycznych dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem 

opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły z dnia 14.05.2020 

- wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych dla  edukacji wczesnoszkolnej 

z dnia 15 maja 2020 r. 

- wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół  w zakresie konsultacji z nauczycielami w szkole 

z dnia z dnia 15 maja 2020 r. 

 

Cel wprowadzenia procedury: 

 

Podstawowym celem szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz 

zminimalizowanie zagrożenia zarażeniem czynnikiem biologicznym na terenie placówki 

oświatowej. 

 

 

 



Wytyczne procedury: 

 

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej.  

2. We wniosku należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała 

ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów chorobowych. 

3. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. 

4.    Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem wszelkich 

wytycznych 4 m2 na osobę, dystans społeczny, 2 m dystansu społecznego pomiędzy 

osobami  1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas zajęć 

Maksymalnie 12 osób w grupie (+2 max za zgodą opiekuna jeśli metraż sali na to 

pozwala) 

4. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

5. Z racji wytycznych, iż należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce 

do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) 

i w wyznaczonych obszarach Rodzic zgłasza fakt odbioru dziecka dyżurującemu 

pracownikowi. 

6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 

uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

7. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi  do przestrzeni szkoły, oczekują przed 

wejściem do budynku z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem w odstępie 2 

m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać 

wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk). Dziecko przekazywane jest nauczycielowi w przedsionku (wejściu 

do budynku) 

8. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły. 

10. W szkole funkcjonuje procedura szybkiej ścieżki komunikacji z Rodzicami/ 

opiekunami ucznia. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy 

choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu 

z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

11. W przypadku niepokojących objawów u dziecka – Wychowawca może poprosić 

o sprawdzenie temperatury dziecku.  

12. Dezynfekcja termometru bezdotykowego musi nastąpić po użyciu w danej grupie. 

W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna 

jest dezynfekcja po każdym użyciu. 

13. Co najmniej raz na godzinę sala jest wietrzona 

14. Uczeń unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na 

korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

15. Okrycie wierzchnie uczeń  pozostawia w szatni na wyznaczonych  wieszakach. 

16. Zabrania się uczniom przynoszenia własnych zabawek i maskotek. 



17. Wszystkie przybory i pomoce użytkowane podczas zajęć świetlicowych należy 

dezynfekować po każdym użyciu lecz nie rzadziej niż raz dziennie. 

18. Po zakończeniu zajęć w danym dniu– należy przeprowadzić dezynfekowanie 

powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, 

poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w Sali gdzie odbyły się zajęcia  

   (nadzorować wykonanie). 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2  

                                                          Wiesława Sobczyk 
 


