
Procedura funkcjonowania  

świetlicy  

Szkoły Podstawowej w Reczu w czasie epidemii  

od 1 września 2020r. 

 - załącznik do regulaminu świetlicy 

 

1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy korzystają z szatni jak wynika z 

rozdziału IV Procedury Funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Reczu w 

czasie epidemii od 1 września 2020r. 

2. Uczniowie uczęszczający do świetlicy korzystają z toalet jak wynika z  

rozdziału V Procedury Funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Reczu w 

czasie epidemii od 1 września 2020r. 

3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicowych – sala 

nr 56 klasy 1-4 (czerwona szkoła) i  klasy 5-8 (w suterenie budynku po 

gimnazjum). 

4. Środek do dezynfekcji rąk  stoi na szafce obok umywalki ( przy wejściu do 

świetlicy klas1-4  i klas 5-8). 

5. W danym pomieszczeniu może przebywać maksymalnie 1 grupa 

świetlicowa. 

6. W miarę możliwości nauczyciel – opiekun świetlicy zabiera przydzieloną 

grupę na zajęcia na świeżym powietrzu, do innej sali lekcyjnej  albo do 

sali gimnastycznej. 



7. Za zdezynfekowanie miejsc i pomieszczeń, zwłaszcza powierzchni 

dotykowych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 

8. Sale świetlicowe należy wietrzyć przynajmniej 1 raz na godzinę. 

9. W salach świetlicowych należy usunąć lub uniemożliwić dostęp do 

wszystkich przedmiotów, których nie można skutecznie umyć lub 

zdezynfekować (odpowiadają pracownicy obsługi oraz nauczyciele).  

10. Stoliki stoją w 3 miejscach świetlicy( klasy 1-4), oraz stoliki 2 osobowe w 

dwóch salach (świetlica klas 5-8). 

11. Uczniowie podczas zajęć korzystają ze swoich przyborów szkolnych. 

12. Z przyborów takich  jak: nożyczki, pędzelki, farby, plastelina oraz te które   

można zdezynfekować  uczniowie mogą korzystać podczas zajęć ( rozdaje 

i dezynfekuje nauczyciel). 

13. Gry edukacyjne ,które można zdezynfekować są do dyspozycji uczniów 

(poniedziałek, środa, piątek, 2-3 gry  zdezynfekowane w worku foliowym 

wynoszone są na   kwarantannę). 

14. Wszystkie prace wykonane w świetlicy uczniowie zabierają do domu. 

15. Podczas zabaw na boisku szkolnym uczniowie używają: piłki, skakanki, 

ringo (po zajęciach przybory  są dezynfekowane przez pracownika 

świetlicy). 

16. Po każdym powrocie z boiska szkolnego  do świetlicy uczniowie 

obowiązkowo myją i dezynfekują ręce ( szczegółowa instrukcja mycia rąk 

znajduje się na ścianie przy umywalce). 

17. Do wycierania rąk używamy tylko  ręczników jednorazowych. 

18. Pojemnik na zużyte maseczki i rękawiczki stoi obok szatni klas1-3 

(czerwona szkoła  i suterena budynku po gimnazjum). 

 



19. Uczniów miejscowych mogą odbierać na korytarzu obok świetlicy klas 1-4 

zadeklarowane osoby ( 3 osoby z zachowaniem Procedury 

Funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Reczu w czasie epidemii od 1 

września 2020r.) 

 

20.  Aby ucznia dojeżdżającego odebrać wcześniej niż to wynika z planu 

dowożenia należy wypełnić druk oświadczenia znajdującego się w 

świetlicy.  

21. W przypadku zauważenia objawów chorobowych u ucznia stosujemy 

wytyczne rozdziału XII Procedury Funkcjonowania Szkoły Podstawowej w 

Reczu w czasie epidemii od 1 września 2020r. 

22. Uczniowie dojeżdżający podczas przewozów muszą obowiązkowo mieć 

nałożoną na twarz maskę ochronną ( uczeń bez maski nie będzie mógł 

przyjechać do szkoły). 

23. Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej opisane są w rozdziale VII 

Procedury Funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Reczu w czasie 

epidemii od 1 września 2020r oraz w załączniku  przygotowanym przez 

szefa kuchni. 

 

Opracowanie 

Bogumiła Pieciukiewicz – kierownik świetlicy 


