Procedury bezpieczeństwa obowiązujące od 1 września 2020 r.
w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Biłgoraju
w związku z epidemią COVID-19
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej
1. Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych, sugerujących
infekcję dróg oddechowych.
2. Uczniowie są przyprowadzani do świetlicy i odbierani przez osoby zdrowe.
3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać ucznia
do świetlicy.
4. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzający i odbierający uczniów ze świetlicy, mają zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców
wynoszący min. 1,5 m.
5. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzają dzieci do stolika znajdującego się w korytarzyku
prowadzącym do świetlicy. Dzieci dezynfekują ręce i wchodzą do sali. Do momentu zajęcia miejsca
w świetlicy mogą korzystać z maseczek osłaniających nos i usta.
6. Rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione odbierające dziecko podają jego imię
i nazwisko, oczekują przy stoliku na wyjście ucznia ze świetlicy.
7. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w świetlicy do niezbędnego minimum, z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności (m. in. obowiązkowa osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe,
dezynfekcja rąk).
8. Rodzice/prawni opiekunowie lub osoby upoważnione mają obowiązek podania aktualnego numeru
telefonu i odbierania połączeń od dyrektora szkoły i wychowawców świetlicy.
9. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w wyznaczonym
pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób, a rodzice/prawni opiekunowie
zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Procedura pobytu i zabawy w sali świetlicy szkolnej
1. Przed rozpoczęciem zajęć wychowawca świetlicy wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie
oraz w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych.
2. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka
szkolna).
3. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej, w miarę możliwości stałej sali. Zajęcia z grupą
prowadzi zwykle ten sam nauczyciel.
4. Wychowawca świetlicy organizuje przerwy dla uczniów w interwałach adekwatnie do potrzeb,
jednak nie rzadziej niż co 1 godzinę.
5. Nauczyciel prowadzący zajęcia wyjaśnia uczniom zasady bezpieczeństwa obowiązujące w świetlicy.
6. Wychowawca zwraca uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, przed spożywaniem
posiłku, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu, zaleca kasłanie,
kichanie w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia, a także unikania dotykania oczu,
nosa, ust.
7. Uczniowie dezynfekują ręce wg instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu w sali. Środki
do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w miejscu umożliwiającym łatwy dostęp do nich
i używane są pod nadzorem wychowawcy.
8. Ze świetlicy usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub
zdezynfekować.
9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku
szkolnym ucznia lub w tornistrze.

10. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie
to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały
swoich zabawek innym, natomiast rodzice dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie
lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy.
12. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych są odkładane
w wyznaczone miejsce, a następnie dokładnie dezynfekowane. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje
wyznaczony pracownik obsługi szkoły.
13. Wychowawca podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci i ogranicza
aktywność sprzyjającą zbyt bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
14. Podczas wychodzenia z sali uczniowie zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą odległości
minimum 1,5 metra.
15. Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny między sobą.
16. Uczniowie mogą bawić się i pracować w wyznaczonych strefach oraz przy stolikach, w stałych
miejscach.
17. Zabawki i pomoce używane przez ucznia w świetlicy szkolnej są odkładane i dezynfekowane.
18. Po zakończonych zajęciach uczeń zabiera do domu swoje pomoce i przybory szkolne. Rodzice
dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy.
19. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani podawać
lekarstw.
20. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka,
wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub
wyznaczonym izolatorium z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób i
niezwłocznie powiadomić rodziców/prawnych opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boisko szkolne
1. Uczniowie uczestniczący w zajęciach świetlicowych, korzystają z boiska szkolnego i placu zabaw,
przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.
2. Każdorazowo przed wyjściem na boisko szkolne lub plac zabaw, nauczyciel przypomina dzieciom
zasady dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca uwagę
na obowiązujące w szkole regulaminy korzystania z boiska i placu zabaw.
3. Nauczyciel na boisku i placu zabaw ogranicza aktywność uczniów sprzyjającą bliskiemu kontaktowi
między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela muszą uwzględniać dystans
społeczny 1,5 metra.
4. Uczniowie schodzą do szatni pojedynczo, ubierają się i niezwłocznie wychodzą na parter szkoły
umożliwiając tym samym kolejnemu dziecku zejście do szatni. Na parterze szkoły przygotowują się do
wyjścia na zewnątrz i czekają w wyznaczonym miejscu pod opieką nauczyciela z zachowaniem
dystansu społecznego 1,5 metra.
5. Sprzęt i pomoce sportowe na boisku i placu zabaw po każdorazowym pobycie są dezynfekowane.

Procedura pobytu grupy na placu zabaw i boisku szkolnym
1. Boisko szkolne i plac zabaw są zamknięte dla rodziców/prawnych opiekunów oraz osób
upoważnionych do odbioru dzieci, a także innych osób postronnych.

2. Na boisku szkolnym i placu zabaw jednocześnie nie może przebywać więcej niż dwie grupy
uczniów.
3. Każda grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie zabaw i gier sportowych.
4. Na boisku i placu zabaw dzieci mogą przebywać bez maseczek ochronnych.
5. Opiekunowie dbają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
6. Urządzenia znajdujące się na terenie boiska i placu zabaw dopuszczone do użytku przez dyrektora
szkoły, na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane.

