
Procedury – ulotka dla rodzica 

 

Procedura bezpieczeństwa uczniów korzystających z świetlicy szkolnej. 
 

1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom w godzinach 6.30 - 16.30. Rodzic zobowiązuje się przestrzegać godzin 
pracy świetlicy szkolnej.  

2. Zgodnie z rekomendacją MEN w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci pracowników systemu ochrony 
zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

3. Do świetlicy przyjmowane są wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają innej możliwości zapewnienia 
dziecku opieki oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego, nie przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, 
wychowawczym. 

     Jeżeli rodzic ma możliwość zapewnienia innej opieki, na czas pandemii  nie przyprowadza  dziecka do świetlicy 
lub maksymalnie skraca czas pobytu dziecka w świetlicy.  

4. Rodzice mają obowiązek dostarczenia wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy wraz z wystawionym przez 
pracodawcę zaświadczeniem potwierdzającym świadczenie przez rodzica pracy w okresie pandemii (obojga 
rodziców!) do 7 września 2020 r.  

5. Rodzic/opiekun ma w obowiązku na bieżąco aktualizować dane kontaktowe  – numer telefonu itp.  
6.  Do świetlicy przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną.  
7.  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły. 
8. Dziecko przyprowadzane jest i odbierane przez rodzica/prawnego opiekuna. Osoba przyprowadzająca ucznia 

również powinna być zdrowa.  
9 Przyjmujemy zasadę jeden rodzic – jedno dziecko, przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki powinny w miarę 

możliwości stałe osoby.  
10. Dla zachowania bezpieczeństwa i zminimalizowania obecności osób z zewnątrz na terenie szkoły, dziecko wchodzi 

do szkoły samodzielnie głównym wejściem w maseczce, przebiera się w wyznaczonej dla niego szatni i udaje do 
świetlicy. Maseczkę zdjąć może dopiero po wejściu do sali.  

11. Rodzicu przypomnij dziecku o zgłoszeniu swojej obecności wychowawcy (każdy uczeń podaje wychowawcy swoje 
imię i nazwisko oraz klasę, której jest uczniem). 

12. Rodzic przyprowadzający dziecko do świetlicy wchodzi do szkoły głównym wejściem.  
13. Przy wejściu do budynku szkolnego wszyscy wchodzący obligatoryjnie dezynfekują ręce.  
14. Rodzice przyprowadzający i odprowadzający dzieci zobligowani są do zachowania dystansu społecznego w 

odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców. 
15. Jeżeli dziecko manifestuje lub przejawia niepokojące objawy choroby, rodzic/opiekun ma obowiązek odebrać 

dziecko z placówki w ciągu 1 godziny. 
16. Rodzice zgłaszają chęć odbioru dziecka na portierni lub dzwonią bezpośrednio do świetlicy – należy zadzwonić do 

szkoły (91 422 11 16) i wybrać numer kierunkowy 28  
17. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować. 
18. W sali znajduje się środek do dezynfekcji rąk.   
19. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. 

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
20. Rodzic zobowiązany jest dopilnować, aby dziecko nie zabierało do placówki i z placówki niepotrzebnych 

przedmiotów. 
21. Podczas zabaw swobodnych nauczyciele podejmują starania o zachowanie bezpiecznej odległości. 
22. Dzieci korzystają z boiska szkolnego oraz placu zabaw pod nadzorem nauczyciela, każda grupa osobno.    
23. Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę. 

 

 

 

 

 



Procedury – ulotka dla rodzica 

 

Rodzicu! 

1. Aby zapewnić dziecku odpowiednia opiekę podczas pobytu w placówce przekaż istotne informacje o 
stanie jego zdrowia. 
 

2. Przyprowadź do szkoły dziecko zdrowe bez objawów chorobowych. 
 

3. Zaopatrz swoje dziecko w odpowiednią osłonę nosa i ust. 
 

4. Nie posyłaj dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 
 

5. Przyprowadzając dziecko do szkoły pamiętaj o zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. 
 

6. Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów ani zabawek 
 

7. Powiedz swojemu dziecku, że będzie korzystać z ograniczonej ilości zabawek i przyborów do ćwiczeń, 
wykorzystywane podczas zajęć będą tylko te, które można łatwo zdezynfekować. 

 
8. Poinformuj swoje dziecko o zachowaniu odległości (zalecana odległość miedzy stanowiskami uczniów w 

sali wynosi 1,5 m). 
 

9. Przekaz dziecku, że może zabrać swoje własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 
stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku, a uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi 
między sobą. 
 

10.  Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać 
dotykania ust nosa i oczu, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 
 

11. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kaszlenia. Pamiętaj, że ty 
też powinieneś o tym pamiętać, bo dziecko uczy się przez obserwacje. 
 

12. Pamiętaj, że w przypadku wystąpienia u twojego dziecka niepokojących objawów chorobowych masz 
obowiązek przybycia po dziecko w ciągu 1 godziny od poinformowania. 


