
PROCEDURA POBYTU I ZABAWY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ OBOWIĄZUJĄCA  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W SZCZECINIE 

 

1. Rodzice nie mogą wchodzić do budynku szkoły, przyprowadzanie i odbieranie dziecka 
ze świetlicy szkolnej odbywa się zgodnie z „Procedurą przyprowadzania i odbierania 
dzieci ze  SP nr 42” oraz zasadami przyprowadzania i odbioru uczniów ze świetlicy 
szkolnej. 

2. Zasady przyprowadzania i odbioru uczniów do i ze świetlicy: 
- wejście i wyjście do świetlicy szkolnej stanowią drzwi znajdujące się przy parkingu 
szkolnym od ulicy Hożej 
- rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko nie wchodzi do budynku szkoły 
- przekazuje dziecko wychowawcy świetlicy przy drzwiach wejściowych z zachowaniem 
dystansu społecznego oraz zakrytymi ustami i nosem 
- zasada zachowania dystansu obowiązuje również wszystkich rodziców oczekujących 
na przekazanie dziecka 
- rodzic/opiekun odbierający dziecko dzwoni dzwonkiem znajdującym się przy drzwiach 
wejściowych do świetlicy lub wykonuje telefon 91-442-17-38 w. 23 i zgłasza 
wychowawcy świetlicy chęć odbioru dziecka – podaje imię i nazwisko oraz klasę ucznia, 
następnie w osłonie ust i nosa wchodzi do przedsionka, dezynfekuje ręce  i tam 
oczekuje na dziecko;  
- w przedsionku znajduje się zeszyt odbioru, w którym rodzic/opiekun potwierdza 
odbiór dziecka wypełniając odpowiednie kolumny w tabeli 
- w przedsionku może znajdować się tylko jeden rodzic/opiekun 
- pozostali rodzice oczekując na odbiór dziecka zobowiązani są do zachowania 
obowiązujących czasie COVID-19 zasad bezpieczeństwa 

3. Wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki 
do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają ich bezpieczeństwu. Jeśli sala nie 
spełnia warunków bezpieczeństwa, wychowawca świetlicy ma obowiązek zgłosić ten 
fakt kierownikowi gospodarczemu szkoły celem usunięcia usterki. 

4. Przed rozpoczęciem zajęć wychowawca świetlicy wietrzy sale, w których przebywać 
będą uczniowie. Sale należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach 
czasowych. Przy zmianie grupy w sali, pomieszczenie jest wietrzone i dezynfekowane. 

5. Wychowawca nie może mieć pod opieką więcej niż 25 osób. 
6. Wychowawca świetlicy nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach 

wyjątkowych nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego 
nieobecności przez innego pracownika szkoły. 

7. Podczas pobytu uczniów w świetlicy szkolnej należy zwracać uwagę uczniom na 
regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, 
po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza. 



8. Każde dziecko powinno posiadać własne przybory szkolne, które nie mogą być 
przekazywane do korzystania przez innego ucznia. 

9. Dziecko nie przynosi do świetlicy żadnych zabawek i innych przedmiotów 
wykonanych z materiałów pluszowych i tkanin. 

10. Po zakończonych zajęciach uczeń zabiera przybory szkolne do domu. Rodzice dziecka 
zobowiązani są do zdezynfekowania używanych przez dziecko przyborów.  

11. Pobyt na świeżym powietrzu odbywać się będzie z zachowaniem podziału na grupy. 

12. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do 
polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 
metra odległości od innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do 
egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły,  
z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.   

13. Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny między 
sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m. 

14. Wydawanie obiadów odbywać się będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.  
W tym czasie opiekę nad uczniami sprawować będą dyżurujący w stołówce szkolnej 
wychowawcy świetlicy. 

15. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych (np. gorączka, 
kaszel, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia itp.) dziecko zostanie odizolowane  
w izolatce, następnie niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/osoby 
upoważnione do odbioru dziecka w celu pilnego (nie dłużej niż 1 godzina od 
powiadomienia) odebrania dziecka ze szkoły. 
 Rodzice zobowiązani są do podania dodatkowych nr telefonów do osób 

upoważnionych do odbioru dziecka w przypadku ich niedyspozycji. 
16. Wychowawcy świetlicy zobowiązani są do zapoznania dzieci z procedurami 

bezpieczeństwa i zasadami reżimu sanitarnego. 


