
Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej 
 

 

1. Nauczyciel/ wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy 

warunki do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu. 

W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, 

kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i wyposażenia. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca świetlicy lub specjalista prowadzący 

zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu 

dnia w co najmniej w godzinnych odstępach czasowych. 

3. Jedna grupa uczniów/ wychowanków w miarę możliwości powinna przebywać w 

wyznaczonej stałej sali lekcyjnej. W przypadku przejścia uczniów do nowej sali, 

pozostawione przez nich stoliki w miarę możliwości przed przyjściem kolejnych uczniów 

należy zdezynfekować. 

4. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po 

wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego 

powietrza. Nauczyciel o powyższych zasadach każdorazowo przypomina uczniom. 

5. Nauczyciele oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej każdy dzień zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych rozpoczynają od przypomnienia podstawowych zasad 

higieny i wytycznych GIS: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zachowanie dystansu społecznego. 

6. Wykorzystywane przez ucznia przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały 

piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia. 

Wykorzystane pomoce dydaktyczne powinny być myte lub dezynfekowane po każdym 

dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach, natomiast materiały papierowe – 

podlegać 2-dniowej kwarantannie. 

7. W przypadku pracy uczniów z pomocami dydaktycznymi w pracowniach przedmiotowych, 

uczniowie korzystają z nich mając założone rękawiczki jednorazowe. 

8. Sprzęt sportowy używany w sali gimnastycznej oraz podłoga powinny być myte 

detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 

zajęciach. Czynności czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły.  

9. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

10. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych 

nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez 

innego nauczyciela lub pracownika szkoły. 

11. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, 

prowadzi  kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

12. Uwaga nauczyciela jest skupiona przede wszystkim na powierzonych jego opiece 

dzieciach. 



13. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z 

sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.   

14. Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny 

między sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m. 

15. Uczniowie zawsze zajmują te same miejsca w ławkach. 

16. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

17. Uczniowie klas młodszych bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy 

stolikach w stałych miejscach określonych podpisanym krzesełkiem. 

18. Zabawki /pomoce używane przez ucznia w świetlicy szkolnej są odkładane do 

pudełka i dezynfekowane po dniu pobytu dziecka w szkole lub podawane są 

kwarantannie. 

19. Po zakończonych lekcjach uczeń swoje pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. 

Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w 

szkole pomocy.  

20. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych 

ani podawać lekarstw. 

21. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. 

gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) nauczyciel/wychowawca 

świetlicy rozpoczyna Procedurę postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia 

zarażenia u ucznia wirusem Covid-19. 

22. Szkoła zapewnia w opiekę pielęgniarki szkolnej w czasie jej godzin pracy. 


