
Załącznik	2	 
 
 

Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej 
 

 
1. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel/wychowawca świetlicy wietrzy salę, w której będą 

przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia, przynajmniej w godzinnych 
odstępach czasowych.  

2. Dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I – III przebywają w wyznaczonej, 
stałej sali lekcyjnej.  

3. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, przed i po 
zajęciach, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego 
powietrza.  

4. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przybory szkolne, pomoce 
dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez 
innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty i 
przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i 
dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje 
pracownik szkoły.  

5. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi  
kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

6. Nauczyciele zobowiązani są do omawiania z dziećmi zasad, warunkujących ich 
bezpieczeństwo na terenie szkoły: w budynku, na placu zabaw, na boisku szkolnym 
oraz do egzekwowania przestrzegania tych zasad.  

7. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z 
sali  i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.    

8. Zabawki/pomoce używane przez uczniów w świetlicy szkolnej są dezynfekowane po 
dniu pobytu dziecka w szkole. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik szkoły.  

9. Uczniowie klas korzystają z własnych pomocy i przyborów szkolnych, nie wymieniają się 
nimi między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka.  

10. Po zakończonych lekcjach pomoce i przybory szkolne uczeń zabiera do domu. Rodzice 
dziecka powinni wyczyścić i zdezynfekować używane w szkole pomoce. Uczeń do 
szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne, potrzebne mu do 
zajęć.   

11. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani 
podawać lekarstw.  

12. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. 
gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w 



odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić 
rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.  

13. Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarki szkolnej.  

 


