
Załącznik do Zarządzenia nr 3/2020/2021 
Dyrektora PSP nr 14 im. Adama Mickiewicza 
w Opolu 

   

Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej w czasie zagrożenia epidemicznego 

od 09.11.2020 r. 

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389) oraz 

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego 

Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1870) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. 

zmieniającego Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1960) w PSP nr 14 w Opolu, której funkcjonowanie zostało w całości lub w 

części ograniczone ustala się inny sposób realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób 

zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób 

realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej. 

Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej na podstawie 

Oświadczenia (Zał. nr1). Godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb uczniów na 

podstawie  informacji zebranych od rodziców. 

I Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze świetlicy. 

Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun 

prawny dziecka lub osoba upoważniona (upoważnienie złożone w  karcie zapisu do świetlicy 

szkolnej). 

 Przyprowadzanie dziecka do szkoły  

1. Do szkoły rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich 

jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.  



2. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden z 

domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji. 

3.W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się przez 

dziennik elektroniczny lub telefonicznie na numer kontaktowy podany przez rodzica/opiekuna 

prawnego w karcie zapisu. 

4. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje dystans społeczny.  

5. Rodzic do szkoły wprowadza dziecko wejściem głównym. 

6. Uczniowie na teren szkoły wchodzą bez rodziców. 

7.Uczneń wchodząc do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce. 

2. Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły. 

1. Rodzic ma obowiązek odbioru dziecka w ustalonych w  deklaracji godzinach . 

 2.Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien zachować dystans społeczny. 

3. Uczniowie ze zgodą rodzica samodzielnie opuszczają świetlicę (na podstawie  

zdeponowanego  w siedzibie szkoły oświadczenia). 

4. Dzieci są  odbierane przez rodziców  przy głównym wejściu, poprzez zgłoszenie przez video-

domofon , następnie oczekują na dziecko przed szkołą z zachowaniem dystansu społecznego.  

II. Pobyt w salach dydaktycznych lub w pomieszczeniach świetlicy szkolnej 

1. W grupie może przebywać do 12 uczniów, w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu 

prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.  

2. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze odbywają się w świetlicy szkolnej, a w przypadku 

większej niż 12 (14) uczniów – w salach dydaktycznych. W czasie pobytu dzieci w szkole: 

jedna grupa równa się jedna sala. 

3. Minimalna przestrzeń do zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów w sali nie może 

być mniejsza niż 4m² na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). 

4. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia wietrzy salę, w której będą 

przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach 

czasowych. 

5. W miarę możliwości do grupy powinny być przyporządkowane te same dzieci. 

6. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

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

jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza. 

8.  Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk  ochrona podczas kichania i kaszlu 

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

9.  Dziecko do świetlicy szkolnej nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów 



z wyjątkiem przyborów szkolnych, materiałów do prac plastycznych. Uczeń nie może 

wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może 

ich pożyczać.  

10.  Uczeń powinien mieć ze sobą drugie śniadanie oraz napój (podpisany)  przyniesione w 

prywatnych pojemnikach. 

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

kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

12. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych 

nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez 

innego nauczyciela lub pracownika.  

13. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów / reguł warunkujących ich 

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

egzekwowania przestrzegania tychże umów przez uczniów.  

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

miejscach. 

 

 III. Wyjścia grupy uczniów na boisko szkolne i plac zabaw 

1. Nauczyciel przed wyjściem z grupą na świeże powietrze zabiera ze sobą płyn 

dezynfekujący.  

2. Korzystanie z boiska szkolnego oraz placu zabaw odbywa się wyłącznie pod opieką 

nauczyciela. 

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

polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem dystansu społecznego. 

Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali  

i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad. 

4.  Nauczyciele wychodzą z grupą świetlicową na plac zabaw, boisko szkolne w  

pięciominutowych odstępach. 

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

sportowych, w ciągu dnia. 

6. Na boisku szkolnym oraz placu zbaw mogą przebywać grupy świetlicowe przy założeniu, 

że zachowany jest między nimi dystans i nie dochodzi do kontaktów między grupami.  

7. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony 

z użyciem detergentu lub dezynfekowany przez nauczyciela, jeżeli nie ma takiej 

możliwości należy zabezpieczyć go przed ponownym użyciem.  

8. Każdorazowo przed wyjściem na świeże powietrze, nauczyciel przypomina dzieciom 

umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca uwagę 

na obowiązujące obostrzenia. 

9. Po wejściu do szkoły dzieci  myją ręce lub je dezynfekują. 

 

IV. Od 09 listopada działalność stołówki szkolnej jest wstrzymana w związku z epidemią 

COVID-19 



V. Postępowanie w razie stwierdzenia podejrzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19  

W szkole wyznacza się miejsce izolacji (pomieszczenie 03A) dla uczniów przejawiających 

objawy chorobowe z zachowaniem 2 m odległości od innych osób. O zaistniałej sytuacji 

powiadamia się niezwłocznie rodziców/opiekunów. Rodzic ma obowiązek stawić się w 

szkole bezzwłocznie. Nad dzieckiem przejawiającym objawy chorobowe czuwa dyżurujący 

pracownik z zachowaniem minimum 2 m odległości.



                                                                                                                                                                                                 Załącznik Nr 1 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 

Zwracam się z prośbą o objęcie mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

(imię i nazwisko) 
ucznia klasy   …………………    zajęciami opiekuńczymi w trakcie zdalnego nauczania. Informuję, że: 
 
 
ojciec dziecka …………………………................................. jest zatrudniony w………………………………………………………………………………………. 

                          (imię i nazwisko) 
 
 

matka dziecka ………………………………………………………  jest zatrudniona w………………………………………………………………………………………… 
                            (imię i nazwisko) 

 
 

i realizujemy zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19. 
 
 
 

 
………………………………………………………………………………….. 

 
Podpis rodzica (prawnego opiekuna) 

 
Podstawa prawna:  art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) 

 
 


