
Zasady przebywania uczniów w świetlicy szkolnej  
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie  

w czasie epidemii koronawirusa COVID-19 
 
 
1. Zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy 
szkolnej będą organizowane w reżimie sanitarnym i będą pełnić funkcję opiekuńczo-
wychowawczą. Godziny pracy świetlicy ustalone zostaną po informacji zwrotnej od rodziców. 
 
2. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4m2 na 
osobę. W razie potrzeby (duża ilość dzieci) zostaną przeznaczone na zajęcia świetlicowe inne sale 
dydaktyczne. 
 
3. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą ci sami uczniowie. 
 
4. Nauczycieli klas pierwszych zobowiązuje się do odbierania dzieci przed lekcjami i 
przyprowadzania ich do świetlicy po zajęciach lekcyjnych. 
 
5. Jedna grupa uczniów przebywać będzie w wyznaczonej stałej sali. Z sal będą usunięte 
przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. (np. pluszaki, 
dywany itp.). Odległość pomiędzy stolikami dla uczniów będzie wynosić min.1,5m oraz przy 
jednym stoliku usiądzie jeden uczeń. 
 
6. Uczeń może korzystać tylko z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na jego stoliku, w plecaku lub w jego szafce/na jego półce. Uczniowie nie powinni 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Dzieci mają zakaz przynoszenia do szkoły 
niepotrzebnych przedmiotów z domu. 
 
7. Kilka razy dziennie dezynfekowane i wietrzone będą również sale, sprzęty (krzesła, stoliki, 
poręcze od schodów, klamki itp.). 
 
8. Sale, w których przebywają uczniowie będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 
 
9. Nauczyciele na bieżąco będą wyjaśniać uczniom zasady bezpieczeństwa i powód ich 
wprowadzenia. Systematycznie będą utrwalać zasady prawidłowego mycia rąk i przestrzegania 
zasad higieny. 
 
10. Nauczyciele zadbają o to, aby często myć i dezynfekować ręce oraz dopilnują , aby robili to ich 
uczniowie, szczególnie po przyjściu do świetlicy, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 
powietrza oraz po skorzystaniu z toalety. 
 
11. Uczniowie powinni natychmiast zgłaszać opiekunowi złe samopoczucie.  
 
12. Uczniowie będą korzystać z boiska szkolnego i placu zabaw. Obowiązuje zakaz wychodzenia 
poza teren szkoły (np. na spacer do parku itp.). 
 
 
 


