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Warunki opieki w świetlicy  

w Szkole Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie   
w okresie pandemii COVID-19  

 
Podstawa prawna: 
-ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. poz. 374; ost. zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 568); rozporządzenie Rady Ministrów 
z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii. 

 
• Warunkiem koniecznym przyjęcia dziecka do świetlicy jest pisemna  zgoda na pomiar 

temperatury ciała dziecka metodą bezdotykową, jeżeli zaistnieje taka konieczność 
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, a także podanie numeru 
telefonu natychmiastowego kontaktu oraz złożenie deklaracji i oświadczenia. 

• Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną. Uczniowie nie mogą przychodzić do szkoły, jeśli w ich domu jest osoba chora 
lub przebywająca w kwarantannie. 

• Do budynku szkoły uczeń powinien wchodzić pod opieką nie więcej niż jednej osoby – zdrowej, 
bez objawów chorobowych. 

• Opiekunów przyprowadzających oraz odbierających dziecko podczas pobytu w budynku szkoły 
obowiązują zasady zachowania środków ostrożności wynikających z ogólnych obostrzeń 
i przepisów zwalczania rozprzestrzeniania się wirusa (zasłonięte nos i usta, dystans 2 m  między 
osobami, nie więcej niż 2 osoby w kontakcie, dezynfekcja rąk przed i po spotkaniu – środek 
dezynfekujący znajduje się przy drzwiach wejściowych).  

• Czas korzystania z boksów szatniowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum –
w boksie szatniowym nie może być jednocześnie więcej niż 2 osoby. 

• Uczeń udaje się do sali pod opiekę wychowawcy. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły 
niepotrzebnych przedmiotów. Rodzice nie mogą wchodzić do sali lekcyjnej. 

 
• Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej w grupach 12 osobowych z zachowaniem 

zasady min. 4 m2 na osobę, dystans min. 1,5 m; w miarę możliwości z jednym wychowawcą. 
• Sala, w której odbywają się zajęcia jest systematycznie wietrzona co godzinę, zajęcia mogą być 

również prowadzone przy otwartych oknach. 
• Zajęcia są organizowane tak, aby ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi 

pomiędzy uczniami. Jeżeli warunki pozwolą, zajęcia świetlicowe mają odbywać się na świeżym 
powietrzu na terenie szkolnym przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

• Powrót z zajęć na świeżym powietrzu, tak jak konsumpcja przyniesionych przez siebie napojów 
czy żywności, musi być poprzedzona starannym myciem rąk pod nadzorem wychowawcy 
z zachowaniem odpowiedniego dystansu w łazience i na korytarzu. Absolutnie nie można 
niczym częstować innych osób. 

• Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby będzie (pod opieką) odizolowane  
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości 
od innych osób. Niezwłocznie zostaną powiadomieni  opiekunowie w celu pilnego odebrania 
ucznia ze szkoły. 
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Przejście dzieci na posiłek do stołówki: 

 Opiekunowie, o ustalonej godzinie (wg harmonogramu), przygotowują dzieci do przejścia 
do stołówki szkolnej: 

 dzieci pod nadzorem nauczyciela świetlicy, dokładnie myją ręce mydłem antybakteryjnym, 

 uczniowie pod opieką nauczyciela świetlicy przechodzą do bloku żywieniowego (należy 
zwrócić uwagę, aby w drodze do stołówki dzieci nie dotykały powierzchni dotykowych), 

 nauczyciel świetlicy po wejściu na stołówkę szkolną dezynfekuje ręce, a dzieci w tym czasie 
czekają nie przemieszczając się, a następnie wprowadza dzieci do stołówki, 

 dzieci wchodzą do stołówki i zajmują przygotowane miejsca przy stolikach. 

 Dzieci spożywają posiłek pod opieką nauczyciela. 

 Po zakończeniu posiłku dzieci opuszczają stołówkę szkolną i  pod opieką nauczyciela świetlicy 
wracają do sali zajęć tą samą drogą, którą przyszły do stołówki.  

 Dzieci przed wejściem do sali myją ręce mydłem antybakteryjnym.  
 

 
Zatwierdzone przez  Dyrektora Szkoły 


