
 Załącznik 2 
do Zarządzenia Dyrektora Nr 29/2020/2021 

z dnia 04.05.2021r. 

 

Procedura organizacji zajęć w szkole w tym w świetlicy szkolnej 

 

 

1. Nauczyciel/ wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki 

do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu. W szczególności powinien 

zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan 

mebli i wyposażenia. 

2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel/wychowawca świetlicy ma 

obowiązek zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek 

nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Jeżeli zagrożenie 

bezpieczeństwa pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy niezwłocznie wyprowadzić dzieci z sali i 

powiadomić dyrektora. 

3. Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum 

możliwość kontaktowania się z innymi klasami. 

4. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca świetlicy lub specjalista prowadzący zajęcia 

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

odstępach czasowych. 

5. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu 

do szkoły, sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.  

6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie wymieniają się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

7. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i 

dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi 

szkoły. 

8. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

9. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

10. Zaleca się organizację wyjść w miejsca otwarte np. park, las, tereny zielone z zachowaniem 

dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

11. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która 

uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 

12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 



13.  Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy 

dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W 

takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, 

natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) 

zabawki, rzeczy.  

14.  Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w 

tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

Zamiast środków do dezynfekcji rąk zaleca się regularne mycie rąk wodą z mydłem. 

15.  Z biblioteki można korzystać w godzinach jej otwarcia. W stosunku do oddanych książek 

uwzględniony zostanie konieczny okres 2 dni kwarantanny. 

16.  Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ma 

obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub 

pomoc nauczyciela/woźną. 

17. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi  

kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

18. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli nie są w 

stanie same ich rozwiązać. 

19. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach. 

20. Dystrybutory z wodą będą nadal do dyspozycji uczniów, korzystanie z nich będzie możliwe tylko 

pod nadzorem opiekuna.  

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

lekarstw. 

22. Personel kuchenny, pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają do minimum 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

23. Codzienne prace porządkowe są monitorowane. 

 

 

 

 

 


