
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID – 19  

w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 37 

 im.  Kazimierza Górskiego w Białymstoku. 

 

 

PODSTAWY PRAWNE: 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).  

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 

910 i 1378). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 

2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. Zmianami). 

5. Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i 

placówek. 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

7. Zarządzenie Nr 13/2020 z dnia 28.08.2020 r. Dyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 37 im. K. Górskiego w sprawie procedur 

funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 37 im. K. Górskiego w związku 

z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, 

związanego ze stanem epidemicznym kraju. 

Cel procedury:  Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu 

postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy uczniom i 

pracownikom świadczących pracę w trakcie pandemii COVID-19 na terenie 



świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego w 

Białymstoku od dnia wznowienia zajęć z dziećmi 1.09.2020r. 

Zakres procedury:  Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników 

świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego w 

Białymstoku świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania 

pandemii COVID-19.  

Odpowiedzialność: Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i  zapoznanie 

z nią pracowników jest Koordynator świetlicy.  Pracownicy i 

rodzice/opiekunowie prawni zostają zapoznani z procedurą poprzez 

wywieszenie jej w widocznym miejscu w świetlicy lub udostępnienie do 

przeczytania i zapoznania się z wytycznymi na stronie internetowej Szkoły. Za 

przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za 

bezpieczeństwo i higienę przebywających w świetlicy osób dorosłych i dzieci, 

a także za higienę i dezynfekcję powierzonych im sprzętów i narzędzi 

odpowiadają nauczyciele świetlicy i pracownicy obsługi  

 Na zajęciach organizowane przez  świetlicę szkolną Szkoły Podstawowej 

nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku mogą uczęszczać 

wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną.  

 Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z zajęć dzieci, które zamieszkują 

wspólnie z osobą, przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych. 

 Przed pierwszymi zajęciami  rodzice składają wypełnione oświadczenie, 

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.   

 W świetlicy dostępne są instrukcje obrazkowo-instruktażowe: mycia rąk, 

dezynfekcji rąk, zakładania i zdejmowania maseczek. 



 Przy wejściu do świetlicy zamieszcza się informację o obligatoryjnym 

dezynfekowaniu rąk dostępnym płynem do dezynfekcji przez dzieci 

powyżej 6 r. ż. 

 W świetlicy obowiązuje zakaz używania przez dzieci  telefonów 

komórkowych, a także pozostawiania ich na powierzchniach 

ogólnodostępnych. 

 W świetlicy korzysta się z naczyń indywidualnych( swoja woda i pudełka i 

sztućce). 

Przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci: 

 Schodzenie się dzieci – rodzic przyprowadza dziecko i przekazuje 

wyznaczonemu pracownikowi szkoły. Dziecko ma obowiązkowo 

zasłonięte usta i nos, dezynfekuje ręce.  

 Odbieranie dzieci – rodzic oczekuje na dziecko przy wejściu, pracownik 

dzwoni do wychowawcy świetlicy, wychowawca wypuszcza dziecko, 

dziecko schodzi do szatni, gdzie ubiera się pod opieką pracownika. 

Następnie pracownik przekazuje dziecko rodzicowi/opiekunowi.  

Pobyt dzieci w świetlicy: 

 Nauczyciele wyjaśniają dzieciom na pierwszych zajęciach, jakie zasady 

obowiązują obecnie w świetlicy i dlaczego zostały wprowadzone ( w 

szczególności nauczyciel zwraca uwagę na odpowiedni sposób 

zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, przypomina o unikaniu 

dotykania ust, oczu i nosa oraz nie podawaniu ręki podczas witania, 

żegnania czy zabaw). 

 Dzieci pracują pojedynczo przy stoliku ustawionym 2 m od poprzedniego. 

 Podczas zabaw swobodnych i dydaktycznych nauczyciel dba o 

zachowanie bezpiecznej odległości ( dzieci bawią się pojedynczo, lub w 

grupach dwuosobowych, wykorzystując całą wolną przestrzeń sali). 



 Dziecko przebywa w jednej sali ze swoją grupą i opiekunem. 

 Co godzinę nauczyciel wietrzy salę, w której prowadzone są zajęcia i 

prowadzi gimnastykę przy otwartych oknach. Po zajęciach powierzchnie 

użytkowe (blaty, klamki, poręcze, włączniki światła itp.), sprzęt i rzeczy 

używane przez dzieci oraz pracowników świetlicy są dezynfekowane. 

 Pod opieką nauczyciela dzieci korzystają z istniejących na terenie szkoły 

–boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw ( grupami - rotacyjnie).  

 Zabrania się dzieciom przynoszenia do świetlicy własnych zabawek czy 

ulubionych przedmiotów.  

 

Nauczyciele: 

 Przychodzą do pracy zdrowi, bez widocznych oznak chorobowych. 

 Pracują według ustalonego planu. 

 Podczas sprawowania opieki nad dziećmi unikają rotacji. 

 Przestrzegają zasad bezpieczeństwa (noszenie maseczek, przyłbic, 

rękawic ochronnych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 do Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w związku z epidemią 
COVID-19 

 w Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego w 
Białymstoku 

 

  

1. Zapoznałem/am się z Procedurą Organizacji opieki w w Świetlicy Szkoły 
Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku  
od dnia 1 września 2020 r. do odwołania. 

Data/podpis rodzica/opiekuna prawnego 
………..………………………………… 

 

 

 

 


