
 
 

Procedura  

przyprowadzania i przebywania uczniów na świetlicy szkolnej  

w Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie 

(od 25 maja 2020 r. na czas pandemii COVID - 19) 
 

Podstawa prawna 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 Komunikat MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. 

 Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 

2020 r. dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna wydane na podstawie art. 

8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) 

Procedura 

1. Od 25 maja 2020 r. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice 

zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej w godzinach od 7
15 

do 16
00

.  

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasad określonych 

wytycznymi MEN, MZ i GIS. 

3. Do szkoły i świetlicy szkolnej może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli w domu przebywa osoba na 

kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły/świetlicy. 

4. Za bezpieczeństwo i transport dzieci w drodze do szkoły i z szkoły odpowiadają 

rodzice/prawni opiekunowie. 

5. Podczas drogi do i ze szkoły oraz w szkole dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, powinno 

mieć indywidualną osłonę nosa i ust. (§ 17. 1, § 17.2.2 RRM z dnia 16 maja 2020 r.) 

6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły/świetlicy 

muszą  zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 

uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_Ministra_Edukacji_Narodowej_z_dnia_29_kwietnia_2020_r_zmieniajace_rozporzadzenie_w_sprawie_czasowego_ograniczenia_funkcjonowania_jednostek_systemu_oswiaty_art_30b_z_29_04_2020.pdf
https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_Ministra_Edukacji_Narodowej_z_dnia_29_kwietnia_2020_r_zmieniajace_rozporzadzenie_w_sprawie_czasowego_ograniczenia_funkcjonowania_jednostek_systemu_oswiaty_art_30b_z_29_04_2020.pdf
https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_Ministra_Edukacji_Narodowej_z_dnia_29_kwietnia_2020_r_zmieniajace_rozporzadzenie_w_sprawie_czasowego_ograniczenia_funkcjonowania_jednostek_systemu_oswiaty_art_30b_z_29_04_2020.pdf


7. Rodzice/opiekunowie prawni lub osoby upoważnione w karcie informacyjnej dziecka, 

osobiście powierzają dziecko dyżurującemu przy drzwiach wyznaczonemu pracownikowi 

obsługi. 

8. Uczniowie do szkoły/świetlicy są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

9. Rodzic/opiekun prawny musi przekazać wykaz aktualnych numerów telefonów rodziców/ 

opiekunów prawnych. 

10. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci do szkoły i świetlicy szkolnej 

zobowiązani są do wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje 

taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

11. Pracownik szkoły przy wejściu dokonuje pomiaru temperatury dziecka. W przypadku, 

kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan gorączkowy (powyżej 37°C), odmawia 

przyjęcia dziecka do szkoły. 

12. Jeżeli uczeń podczas zajęć w świetlicy przejawia niepokojące objawy choroby, będzie 

odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych 

osób Nauczyciel bez zbędnej zwłoki zgłasza Dyrektorowi szkoły stwierdzenie objawów 

chorobowych, oraz niezwłocznie informuje rodziców/ prawnych opiekunów dziecka,  

w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły/świetlicy. 

13. Po wejściu do szkoły uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce i stosować się do zasad 

sanitarno – epidemiologicznych umieszczonych na instruktażowych plakatach 

zawieszonych w szkole. 

14. Pracownik szkoły prowadzi dziecko do świetlicy gdzie nauczyciel przejmuje 

odpowiedzialność za  realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

ucznia w czasie zajęć, od momentu jego wejścia do sali. Zgonie z wytycznymi MEN, MZ 

i GIS. 

15. Uczniowie nie  mogą przynosić z domu do szkoły zabawek  lub innych niepotrzebnych 

przedmiotów. 

16. W związku z tym, iż szkoła nie zapewnia posiłków, uczniowie przynoszą własne jedzenie 

i picie, które spożywają w określonych godzinach w wydzielonej strefie gastronomicznej. 

17. Przy drzwiach wyjściowych świetlicy będą znajdować się listy zbiorcze osób 

upoważnionych do odbioru dzieci z każdej klasy  (listy przygotowuje wychowawca 

świetlicy). 

18. Przy odbieraniu dziecka ze szkoły wymaga się od rodziców/ opiekunów prawnych, aby 

podeszli do drzwi  i zgłosili fakt chęci odebrania dziecka dyżurującemu pracownikowi 

szkoły, który zabiera dziecko ze świetlicy i przekazuje  rodzicom/opiekunom prawnym 

lub osobom upoważnionym w karcie informacyjnej - identyfikując ich każdorazowo. 

19. Szkoła nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim i nieupoważnionym. 

 

 

 


