
§ XIV. 

Organizacja zajęć opiekuńczo- wychowawczych w świetlicy szkolnej w okresie 

trwania epidemii COVID -19   

Podstawy prawne: 
 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w 
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 2020r. poz. 493) 
 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w 
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 41o ze zm.) 
 

3. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół                             i 
placówek od 1 września 2020r. 
 

4. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz uczeń, 
którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji                         
w warunkach domowych. 
 

5. Na zajęcia świetlicowe uczniowie mogą być przyprowadzani i po zajęciach 
odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 
 

6. Rodzice nie wchodzą na teren świetlicy. 
 

7. Dzieci klas pierwszych na zajęcia lekcyjne przez pierwszy miesiąc 
prowadzone są przez wychowawców świetlicy. Pozostałe dzieci idą 
samodzielnie.  
 

8. Uczniowie określonych klas przebywają w odrębnych pomieszczeniach, które 
są regularnie wietrzone i dezynfekowane. 
Uczniowie klas II i III przebywają w dolnej świetlicy, a uczniowie klas I w górnej 
świetlicy pod opieką wychowawców. 
 

9. Rodzice lub opiekunowie prawni odbierają dziecko korzystając z domofonu 
umieszczonego przy drzwiach wejściowych lub telefonicznie. 
 

10. Wszyscy wychowawcy oraz uczniowie są zobowiązani do zachowania 
szczególnych zasad higieny między innymi regularne mycie rąk wodą z 
mydłem po przyjściu do szkoły, przed posiłkiem, po powrocie ze świeżego 
powietrza, po skorzystaniu z toalety. 
 



11. Kontakt z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlicy szkolnej 
odbywa się drogą telefoniczną. 
 

12. W przypadku pojawienia się u dziecka oznak choroby następuje zmierzenie 
temperatury przez pielęgniarkę szkolną, informacja telefoniczna do rodziców 
o niepokojącym stanie zdrowia, sprowadzenie dziecka do wyznaczonego 
pomieszczenia (izolatka)                      i oczekiwanie na przybycie 
rodzica/opiekuna prawnego z zachowaniem środków ostrożności i dystansu 
społecznego. 
 

Szczegółowe informacje dotyczące procedur zapewnienia bezpieczeństwa w szkole w 
związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 umieszczone są na stronie internetowej 
szkoły (zakładka Dokumenty). 
 
 
 

 

 


