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Szkoła Podstawowa nr 353 

ul. Cieplarniana 23 

05-077 Warszawa 

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI 

W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W CZASIE PANDEMII COVID-19 
PK - 44 

 

 

Procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020r. do odwołania 

 

I. Cel 
Celem procedury jest określenie zasad organizacji opieki i zapewnienia bezpieczeństwa w związku z 

zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 uczniom, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. 

 

II. Zakres procedury 
Procedura obowiązuje w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 353 im. „Wielkich 

Odkrywców” w związku z występującym zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 

 

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców" w Warszawie. 

 

IV. Postanowienia szczegółowe 
 

1. Od 25 maja 2020 r. Szkoła Podstawowa nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie 

zapewnia opiekę świetlicy szkolnej w godzinach 7:00 -17:00 ustalonych przez dyrektora 

szkoły. 

2. Decyzję o przyjęciu ucznia na dostępne miejsca, na wniosek obojga rodziców lub rodzica 

samotnie wychowującego dziecko, podejmuje dyrektor szkoły, na podstawie przeprowadzonej 

w tym zakresie ankiety. 

3. Do świetlicy szkolnej uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

4. Zasady przyprowadzania/odbierania ucznia do/ze szkoły opisane są w Procedurze PK-43 

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Z 

ELEMENTAMI ZAJĘĆ DYDAKTYCNYCH W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W 

CZASIE PANDEMII COVID-19. 

5. Odbiór dzieci ze świetlicy szkolnej odbywa się poprzez wideofon znajdujący się w 

przedsionku szkoły. 

6. Wideofony są regularnie dezynfekowane. 

7. Odbiór dzieci ze szkolnego placu zabaw i boiska odbywa się bez wchodzenia 

rodziców/opiekunów na teren szkoły. 

V. Organizacja opieki w świetlicy szkolnej 

V a. Grupa świetlicowa 

1. W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu 

prowadzącego liczbę dzieci można zwiększyć, jednak nie więcej niż o 2. 

2. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości ci sami nauczyciele. 
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3. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej, stałej sali. 

 

V b. Sale świetlicowe 

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych, wyznaczonych do tego salach 

dydaktycznych. 

2. Przestrzeń dla uczniów w sali wynosi 4 m
2
 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). 

3. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka 

szkolna/1 stolik). 

4. W sali, w której przebywa grupa, zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać i zdezynfekować. Ilość zabawek zostaje ograniczona. 

5. Sale w których przebywają dzieci są wietrzone nie rzadziej niż co godzinę. 

6. W pomieszczeniach wykorzystanych na zajęcia świetlicowe wywieszono instrukcje z zasadami 

zachowania higieny. 

7. Sale świetlicowe, toalety oraz ciągi komunikacyjne są regularnie myte i dezynfekowane. 

V c. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy 

1. Organizacja pracy z dziećmi, jest prowadzona sposób, który uniemożliwi stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup. 

2. Zabawy na świeżym powietrzu odbywają się według ustalonego Grafiku wyjść na szkolny plac 

zabaw i boisko zachowując zmianowość grup oraz dystans między nimi. Uczniowie korzystają  z 

szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć według ustalonych zasad. 

3. Wyjścia na posiłki do stołówki szkolnej odbywają się według ustalonego Grafiku wyjść na posiłki 

wydawane przez stołówkę szkolną. 

4. Dzieci wraz z nauczycielami świetlicy nie wychodzą poza teren placówki, 

5. Nauczyciel podczas zajęć świetlicowych wyjaśnia dzieciom: 

a) jakie zasady obowiązują w szkole oraz świetlicy i dlaczego zostały wprowadzone,  

b) instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji mycia rąk, 

c) zwraca uwagę na to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, 

po skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu. 

6. Uczniowie nie mogą przynosić z domu do szkoły zabawek oraz przedmiotów, które nie są 

niezbędne do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych. 

7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w 

tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą, 

8. Uczeń zaopatrzony jest przez rodziców/opiekunów w odpowiednią dla swoich potrzeb ilość wody 

oraz jedzenia. 
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V d. Praca nauczycieli świetlicy i pracowników przydzielonych do opieki 

 

1. Do pracy w Szkole Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” mogą przychodzić 

jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących chorobę. 

2. Świetlica szkolna  nie angażuje w zajęcia opiekuńcze pracowników powyżej 60 roku życia lub 

z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

3. Nauczyciele świetlicy pracują według ustalonego harmonogramu - w ciągu jednego dnia w 

grupie pełni dyżur 2 nauczycieli, zmieniając się zgodnie z grafikiem. 

4. Pracownicy obsługi przydzieleni do pomocy przy opiece stosują zasady takie jak nauczyciele 

świetlicy. 

5. Nauczyciele bezwzględnie stosują procedury dotyczący zachowania reżimu sanitarnego. 

6. Nauczyciele świetlicy zostali zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej - 

jednorazowe rękawiczki, maseczki, przyłbice. 

7. Nauczyciele świetlicy utrzymują w stosunku do uczniów i do siebie co najmniej 1,5 dystans 

zalecany w procedurach (min. 1,5 m). 

VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia 

1. W przypadku, jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby wdrażana jest procedura PK-40a 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 U PRACOWNIKA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

UCZNIA SP 353, UCZNIA SP 353. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 353 przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka 

COVID-19 zarówno u uczniów, jego rodziców lub opiekunów jak i innych domowników oraz o 

odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysyłaniem dziecka do placówki, jak i 

dowożeniem/doprowadzaniem ucznia do placówki. 

 

Należy zaznaczyć, że mimo dołożenia wszelkiej staranności przez organ prowadzący 

 i kadrę placówki, może dojść do zakażenia, gdyż część przypadków przebiega całkowicie 

bezobjawowo. Za tego rodzaju zdarzenia Szkoła Podstawowa nr 353 nie ponosi 

odpowiedzialności.  

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły 

Katarzyna Głusek Wojciechowicz 
 


