
PROCEDURY PRACY ŚWIETLICY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 69 w Poznaniu

od 1.09.2020r.

Informacje ogólne

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W drodze do i ze szkoły 

opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej.

Organizacja pracy

1. Świetlica jest otwarta w godzinach 6:30- 17:00

2. Numer tel. do świetlicy :
• świetlica klas I-III        512 168 750
• świetlica klas IV-VIII  607 804 606 

3. Świetlica dla klas I-III znajduje się w budynku edukacji wczesnoszkolnej
4. Świetlica dla klas IV-VIII znajduje się w budynku klas IV-VIII

5. Szatnia – każda klasa w swojej sali

6. Izolatorium

-  w budynku edukacji wczesnoszkolnej od ul. Winklera - sala nr 10
- w budynku klas IV-VII od ul.Jarochowskiego  – sala nr 15

7. Wejście do szkoły od ulicy  Winklera dla klas I-III oraz dla klas IV-VIII od 
ul.Jarochowskiego 

8. Rodzic/opiekun prawny przyprowadza ucznia do przedsionka przy portierni, gdzie osoba

wyznaczona mierzy dziecku temperaturę (jeśli temperatura wyniesie powyżej 37 stopni oraz

jeżeli  pracownik  szkoły  zaobserwuje  u  ucznia  objawy,  które  mogą  sugerować

chorobę( kaszel, katar) dziecko NIE zostanie wpuszczone na teren szkoły).



8. W celu zachowania odpowiedniej odległości w przedsionku szkoły może przebywać

jeden rodzic/opiekun prawny z dzieckiem. Następny rodzic/opiekun prawny czeka z

dzieckiem przed budynkiem szkolnym.

9. Rodzic/opiekun  prawny  informuje  nauczyciela  o  wszelkich  zmianach  (numeru

telefonu, samodzielnego powrotu dziecka do domu , odbiór dziecka przez inną osobę

przez niego upoważnioną . Każda zmiana musi być w formie pisemnej.

10. Uczeń jest odbierany przez dyżurującego nauczyciela.

11. Następnie dziecko dezynfekuje dłonie płynem, który znajduje się w widocznym 

miejscu przy portierni.

12. Uczeń wraz z nauczycielem udaje się do świetlicy.

13. Uczeń przed wejściem do świetlicy dezynfekuje dłonie płynem.

14. Uczeń może przynieść do świetlicy podręczniki i ćwiczenia w celu odrobienia lekcji.

Uczniowie nie mogą wymieniać się nimi między sobą. Po zakończonych zajęciach

uczeń  zabiera  je  do  domu.  Rodzice  dziecka  są  zobowiązani  do  wyczyszczenia  i

zdezynfekowania używanych w szkole pomocy do zajęć. Uczeń do szkoły przynosi

czyste i zdezynfekowane pomoce szkolne potrzebne mu do zajęć.

15. Uczeń powinien mieć własne przybory, które  czasie zajęć mogą znajdować się na

stoliku szkolnym.

16. Uczeń nie przynosi do świetlicy zabawek i niepotrzebnych przedmiotów z domu.

17. Obowiązuje zakaz przynoszenia telefonów komórkowych na teren szkoły.

18. Każdy uczeń ma obowiązek zachowania zalecanej przez GIS odległości między 

innymi osobami.

19. Rodzic/opiekun prawny może kontaktować się z nauczycielem telefonicznie bądź 

mailowo.

20. Rodzic /prawny opiekun przebywający w wyjątkowej sytuacji na terenie szkoły, ma

obowiązek nałożyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem i

zachować dystans społeczny.

24. W ciągu dnia możliwy jest dodatkowy pomiar temperatury przez nauczyciela.

25. Uczniowie w czasie dobrej pogody wychodzą w ramach swoich grup na boisko.

26. Grupy na boisku nie mieszają się ze sobą.



27. Rodzic/opiekun prawny oczekuje na dziecko w przedsionku. Nie wchodzi na teren 

szkoły.

28. W razie objawów choroby, rodzic musi natychmiast odebrać dziecko, a po wizycie u 

lekarza powiadomić sekretariat o diagnozie.

Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej oraz świetlicy szkolnej

1. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel  /  wychowawca świetlicy prowadzący zajęcia

wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia

w godzinnych odstępach czasowych.

2. Jedna grupa uczniów w miarę możliwości przebywa w wyznaczonej stałej sali.

3. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie

przed wejściem do sali,  przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze

świeżego powietrza.

4. Uczeń korzysta z własnych przyborów i podręczników.

5. Wykorzystywane  podczas  zajęć  organizowanych  w  szkole  przez  ucznia  przybory

szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do

korzystania  przez  innego  ucznia.  Sprzęty  i  przybory  sportowe  wykorzystywane

podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych

zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły.

6. Nauczyciele  zobowiązani  są  do  omówienia  z  dziećmi  reguł  warunkujących  ich

bezpieczeństwo  na  terenie  szkoły:  w  budynku,  na  boisku  szkolnym  oraz  do

egzekwowania przestrzegania tychże reguł przez uczniów.

7. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali,  nauczyciel zobowiązany jest do

polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem zalecanej przez

GIS odległości od innych osób.

8. Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny 

między sobą min.1,5m.

9. Uczniowie bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy stolikach w stałych

miejscach określonych podpisanym stolikiem.



11. Używane przez uczniów pomocy i przyborów szkolnych przygotowane przez 

nauczyciela są odkładane do oznaczonego pojemnika w celu dezynfekcji.

12. Uczniowie korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie wymieniają

się nimi między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do

plecaka

13. Po zakończonych zajęciach uczeń zabiera swoje pomoce i przybory szkolne do domu.

Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w

szkole  pomocy.  Uczeń  do  szkoły  przynosi  czyste  i  zdezynfekowane  przybory  i

pomoce szkolne potrzebne mu do zajęć.

14. Uczniowie podczas pobytu w szkole mogą spożywać śniadanie przyniesione z domu

wyłącznie w wyznaczonym miejscu pod opieką nauczyciela grupy z zachowaniem

zasad higieny.

15. W przypadku  zaobserwowania  u  dziecka  objawów  chorobowych  COVID-19  (np.

gorączka,  wymioty,  biegunka,  wysypka,  omdlenia,  itp.)  należy  odizolować  je  w

izolatorium -   z  zapewnieniem  minimum  2  metrów  odległości  od  innych  osób  i

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze

szkoły.

16. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki

czystości  do  dezynfekcji  w  miejscach  do  tego  przeznaczonych,  odpowiednio

zabezpieczonych przed dostępem dzieci.

Procedura wyjścia grupy uczniów na boisko szkolne

1. Szkoła w okresie COVID-19 nie organizuje wyjść poza ogrodzony teren szkoły.

2. Uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli, będą korzystać z

boiska szkolnego, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.

3. Każdorazowo przed wyjściem na boisko szkolne,  nauczyciel  przypomina dzieciom

reguły  dotyczące  bezpiecznego  przebywania  na  świeżym  powietrzu  oraz  zwraca

uwagę na obowiązujące w szkole Regulamin korzystania z boiska.



4. Nauczyciel na boisku szkolnym ogranicza aktywności uczniów sprzyjające bliskiemu

kontaktowi  między  nimi.  Gry  i  zabawy  ruchowe proponowane  przez  nauczyciela

muszą uwzględniać dystans społeczny zalecany przez GIS.

5. Uczniowie przebierają się w swojej szatni w odpowiedniej odległości od siebie z 

zachowaniem dystansu społecznego zalecanego przez GIS.

6. Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na dwór, nakładając

ubranie wierzchnie (kurtkę, buty itp.) i czekają w wyznaczonym przez nauczyciela

miejscu z zachowaniem dystansu społecznego zalecanego przez GIS..

7. Sprzęty  i  pomoce  sportowe  oraz  wyposażenie  boiska   są  dezynfekowane po

zakończonym pobycie i zajęciach. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik

obsługi szkoły. Następne wyjście uczniów jest możliwe po zakończonych 

czynnościach dezynfekcji.

Procedura pobytu grupy na boisku szkolnym

W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały ze szkolnego placu zabaw i 

boiska sportowego przy zachowaniu następujących zasad:

1. Plac zabaw i boisko szkolne są zamknięte dla osób postronnych.

2. Każda grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie zabawy i 

gier sportowych. Zmiana może nastąpić dopiero po dezynfekcji sprzętów.

3. Nauczyciel  wyznacza strefę  przebywania dzieci  i  informuje dzieci  o obszarze ,  w

którym  mogą  przebywać.  Między  wyznaczonymi  miejscami  zabaw  dla

poszczególnych  grup  musi  być  zachowana  zalecana  przez  GIS  odległość  między

dziećmi.

4. Opiekunowie pilnują, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.

5. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie odkładają używany sprzęt do 

wyznaczonego pojemnika, a następnie myją i dezynfekują ręce.

6. Jeśli rodzic/ prawny opiekun/ osoba upoważniona przyjdzie odebrać dziecko w czasie

jego pobytu na boisku to jest ono przyprowadzane przez pracownika wyznaczonego

przez dyrektora szkoły po wypełnieniu karty odbioru dziecka.



Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19

1. Nauczyciel,  który  zaobserwował  u  dziecka  jeden  z  objawów  (gorączka,  kaszel,

duszność)  niezwłocznie  nakłada  strój  ochronny  (maska  jednorazowa,  rękawiczki

jednorazowe, przyłbica).

2. Nauczyciel przekazuje dziecku instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu

(najlepiej  przodem  do  ściany/okna),  założyć  maskę  jednorazową,  przyłbice,

zdezynfekować ręce, założyć jednorazowe rękawiczki.

3. Nauczyciel kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która

w stroju ochronnym zajmie się dzieckiem do przyjazdu rodziców.

4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko

ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.

5. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego 

dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.

6. Nauczyciel otwiera okno.

7. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, 

obserwowane objawy).

8. Dziecko prowadzone jest do osobnego, wyznaczonego pomieszczenia, gdzie wraz z 

osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców.

9. Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje dzieci, aby umyły ręce, zdezynfekowały, 

dezynfekuje ręce.

10. Dzieci wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie 

wietrzona.

11. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom 

zgodnie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły.

12. Do szkoły nie są przyjmowane dzieci, które wykazują objawy w momencie przyjścia, 

jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.

13. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora placówki o 

potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.



Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia wirusem Covid-19 u 

pracownika

1. Pracownik,  który  zaobserwował  u  siebie  jeden  z  objawów  (gorączka,  kaszel,

duszność)  niezwłocznie  nakłada  strój  ochronny  (maska  jednorazowa,  rękawiczki

jednorazowe, przyłbica).

2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób.

3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która 

przejmie obowiązki pracownika.

4. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom instrukcję, 

aby nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.

5. Otwiera okno.

6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami 

(kaszel, duszność, gorączka).

7. Jeśli  pracownik  z  objawami  przebywał  w  sali  z  dziećmi  to  dzieci  wraz  z  osobą

wyznaczoną  przez  dyrektora  myją  dokładnie  ręce  dezynfekują,  zdejmują  strój

ochronny, opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.

8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem 

kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.

9. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów 

epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.


