
Procedury pobytu dzieci w świetlicy szkolnej 

działającej przy szkole nr 21 w Elblągu 

w okresie epidemii covid-19 

 
 

     1. Dziecko po wcześniejszym umyciu rąk udaje się do sali, w której przebywa 

grupa do której zostało ono przydzielone. 

     2. Wchodząc do sali zgłasza obecność nauczycielowi podając imię nazwisko i 

klasę, a nauczyciel loguje danego ucznia do systemu Simba. 

3. Dziecko zajmuje przydzielone mu miejsce w sali. 

4. Każde dziecko ma stałe miejsce w sali, do której zostało przydzielone. Miejsce 

to składa się ze stolika oraz niezbędnej powierzchni wokół niego- 4 m 2 

5. Odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m 

6. Dziecko bez zgody nauczyciela nie może opuszczać wyznaczonej powierzchni. 

7. Grupy mają stały skład, niezależnie od aktualnej ilości dzieci tam 

przebywających. 

8. Grupa może liczyć maksymalnie do 12 osób. 

9. Do danej grupy przypisany jest stały wychowawca świetlicy. 

10. Przebywając w sali dziecko nie ma obowiązku noszenia maseczki ochronnej. 

Maseczki noszone są w przestrzeniach wspólnych – korytarz, toaleta 

11. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć 

mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie 

mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

12. Dzieci nie przynoszą żadnych własnych zabawek do świetlicy 

13. Z sali, w której przebywa grupa zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których 

nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 

14. Wszystkie potrzeby oraz prośby uczeń przebywający w sali sygnalizuje 

poprzez podniesienie ręki bez podchodzenia do nauczyciela 

15. Zajęcia świetlicowe będą obejmowały tylko takie formy pracy, w których nie 

dochodzi do kontaktu dzieci między sobą- odrabianie zadanych i zaznaczonych 

przez rodziców prac domowych, słuchanie czytanych bajek, oglądanie bajek i 

programów edukacyjnych, wykonywanie prac plastycznych, rozwiązywanie 

quizów, krzyżówek, zagadek i wyszukiwanek itp. 

16. Korzystanie z toalety poszczególnych dzieci będzie się odbywało zgodnie z ich 

potrzebami ze szczególnym uwzględnieniem higieny rąk mając na uwadze 

brak kontaktu z innymi dziećmi. 

17. Będą organizowane przerwy dla każdej grupy, w odstępach czasu adekwatnych 

do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 60 min. Każda grupa spędza przerwy 

pod nadzorem nauczyciela na korytarzu szkolnym nie kontaktując się z innymi 

grupami. W czasie przerw będą wietrzone sale, a w razie potrzeby także w 

czasie zajęć. 

18. Grupy nie będą korzystały z boiska szkolnego 

19. Posiłki przyniesione przez dzieci z domu będą spożywane w wyznaczonym do 

tego czasie po uprzedniej dezynfekcji stolików oraz dokładnym umyciu rąk. 



20. Zgodnie z zaleceniami nie będzie żadnych wyjść poza teren szkoły, aby nie 

stwarzać możliwości kontaktu dzieci z osobami postronnymi 

21. Dziecko manifestujące niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w 

odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób 

i niezwłocznie zostaną o tym powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu 

pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

22. Po pojawieniu się imienia i nazwiska dziecka w systemie odbioru Simba 

wychowawca wywołuje daną osobę, która zabiera wszystkie swoje rzeczy po 

czym udaje się do łazienki w celu umycia rąk i samodzielnie schodzi do szatni. 


