
Załącznik nr 8 
do Procedury przeciwepidemicznej 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Im. Ks. J. Poniatowskiego
 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w ŁADACH 

Procedury postępowania podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej 
na czas stanu pandemii w roku szkolnym 2020/2021.

§1
1.  Szkoła  organizuje  zajęcia  opiekuńczo-wychowawcze  dla  uczniów klas  I-III,  których  rodzice  zgłosili
potrzebę  korzystania ze świetlicy szkolnej w godzinach 7.00- 17.00.
2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub innej wyznaczonej do tego sali.
3.  Uczeń  posiada  własne  przybory  tj.  kredki,  ołówek,  klej,  nożyczki  itp.,  które  w  czasie  zajęć  mogą
znajdować  się  na  stoliku  szkolnym ucznia.  Uczniowie  nie  mogą  wymieniać  się  przyborami  szkolnymi
między sobą.
4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po
powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.
5. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę.
6.  Uczniowie  w  miarę  możliwości  korzystają  z  pobytu  na  świeżym powietrzu  na  terenie  szkoły,  przy
zachowaniu dystansu pomiędzy sobą.
7.  Należy  ograniczyć  aktywności  sprzyjające  bliskiemu  kontaktowi  pomiędzy  uczniami,  jężeli  jednak
zachodzi potrzeba bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem należy założyć maseczkę lub przyłbicę.
8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek).
9. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w wyznaczonym miejscu 
z zapewnieniem 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców/
opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

a) Odizolowane dziecko cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora,
wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji – do czasu
przybycia rodziców.

b)  W  wyżej  wymienionym  przypadku  dyrektor  kontaktuje  się  z  właściwą  stacją  sanitarno-
epidemiologiczną,  w  celu  uzyskania  zaleceń  i  ewentualnego  wdrożenia  dodatkowych  procedur
postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.

c) Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu,
zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, 
z którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).

d)  O  zaistniałej  sytuacji  dyrektor  informuje  indywidualnie  rodziców  innych  dzieci,  które  miały
kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania 
i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.

e)  Rodzice  dziecka  podejrzanego  o  zakażenie  koronawirusem,  są  zobowiązani  na  bieżąco
informować dyrektora o fakcie  potwierdzenia  lub nie,  zarażenia  dziecka  koronawirusem oraz wszelkich
zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora
odpowiednich  działań,  zgodnych z  wytycznymi  Głównego Inspektora  Sanitarnego,  odnoszącymi  się  do
osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 2
1.  Rodzice NIE wchodzą na teren szkoły. Dzieci do budynku szkoły wchodzą same i tu opiekę sprawuje
nad nim pracownik szkoły, który odprowadza dziecko do szatni/świetlicy itp.itd wedle potrzeb.
2.  Każda  osoba  odbierająca  dziecko  ze  świetlicy  szkolnej,  jest  zobowiązana  do  wylegitymowania  się
pracownikowi szkoły. Pracownik szkoły powiadamia wychowawców w świetlicy o chęci odbioru dziecka
przez  daną osobę.  Wychowawcy w świetlicy  weryfikują,  czy dana osoba jest  upoważniona do odbioru
dziecka.  Jeśli  tak,  dziecko  samodzielnie  idzie  do  drzwi  wyjściowych.  Wychowawcy,  w  miarę  swoich
możliwości, obserwują dziecko w drodze do drzwi.
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3. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną.
4. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
                                                                                                                          (podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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