
Tymczasowe zasady funkcjonowania 
świetlicy szkolnej SP nr 6 w Gnieźnie 

1. Zasady obowiązują od 25.05. 2020 do odwołania.

2. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych,
którego rodzic  złożył  wniosek o objęcie dziecka opieką i stosowne oświadczenia,
że w rodzinie dziecka nikt nie jest poddany kwarantannie. 

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy od następnego tygodnia, wraz z oświad-
czeniami,  przyjmuje  kierownik  świetlicy  do  środy  poprzedniego  tygodnia.
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4. Nieobecność dziecka na zajęciach oraz rezygnację należy zgłaszać kierownikowi
świetlicowi. Powrót dziecka na zajęcia wymaga złożenia ponownie oświadczeń o
stanie zdrowia i sytuacji rodzinnej ( brak kwaranntanny i izolacji) 

5. W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  dzieci  i  pracowników  szkoły,  wyznaczona
przez  Dyrektora  osoba,  codziennie  będzie  dokonywać  pomiaru  temperatury
dziecka.  W  przypadku  wystąpienia  podwyższonej  ciepłoty  ciała  dziecko  będzie
musiało powrócić do domu. 

6. Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali nr 5 z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę.
W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.

7. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą
organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci  -  nie więcej  niż o 2.  Przy
określaniu  liczby  uczniów  w  grupie  należy  uwzględnić  także  rodzaj  niepełno-
sprawności uczniów. 

8. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

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

10.Sala, w której przebywa grupa, jest wyposażona tylko w przedmioty i sprzęty, które
można dezynfekować, w tym przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 

11. Ustawienie  ławek  zapewnia  uczniom  zachowanie  odpowiedniego  dystansu,
minimum 1,5 metra.

12.  Sala  jest  wietrzona  co  najmniej  raz  na  godzinę,  w  czasie  przerwy,  a  w  razie
potrzeby także w czasie zajęć.

13.  Nauczyciel  organizuje przerwy dla swojej  grupy, w interwałach adekwatnych do
potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem
nauczyciela.

14.Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między
nimi dystans.

15.Organizowane dla dzieci zajęcia nie mogą naruszać zasad wzmożonej higieny 

          i dystansu społecznego. 

16.Uczniowie będą informowani o obowiązujących procedurach.  

17.Jeżeli dziecko będzie przejawiać niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane
w odrębnym pomieszczeniu . 

18.  W celu zapewnienia szybkiego kontaktu z Rodzicami w sali zostanie umieszczona
lista z numerami telefonów. 
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Procedury  dla uczniów

 Wchodząc do szkoły uczeń oddaje maseczkę rodzicowi, dezynfekuje ręce i poddaje
się pomiarowi temperatury. 

 Po wejściu do sali zajmuje miejsce wskazane przez nauczyciela i nie opuszcza go
bez pozwolenia. 

 Uczeń może korzystać tylko z  własnych przyborów i podręczników, które w czasie
zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w szufladzie.

 Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

  Zarówno w sali, w stółówce, podczas przemieszczania się oraz podczas pobytu na
boisku uczeń jest zobowiązany do zachowania dystansu społecznego. 

 Uczeń  jest  zobowiązany  przestrzegać  zasad  higieny  zwłaszcza  dotyczących
częstego  mycia  rąk, (szczególnie  po  przyjściu  do  szkoły,  przed  jedzeniem i  po
powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety)   niedotykania twarzy
oraz zasłaniania nosa i ust podczas kichania i kasłania ( łokieć).

         
 

Procedury dla Rodziców i opiekunów

 Do szkoły nie można przyprowadzić dziecka chorego lub mieszkającego z osobą
poddaną kwarantannie lub izolacji. 

 Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

 Dziecko przekazywane jest pracownikowi szkoły w bocznym wejściu do placówki.

 Rodzic lub opiekun zgłasza się po odbiór dziecka dzwoniąc na numer świetlicy. 

 579-646-429 

 Rodzice  i  opiekunowie  przyprowadzający/odbierający  uczniów  do/ze  szkoły
zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych
uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m, zasłaniają nos i usta. 

 W celu zapewnienia szybkiej komunikacji, podczas pobytu dziecka w szkole Rodzic
jest zobowiązany każdorazowo jak najszybciej odbierać połączenia telefoniczne ze
szkoły. 

 Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego przybycia i odebrania dziecka ze szkoły
w przypadku wystąpienia u dziecka  objawów chorobowych, a także w przypadku,
gdy  uczeń  będzie  nagminnie  łamał  wprowadzone  zasady,  zwłaszcza  dotyczące
zachowania dystansu i higieny. 

   



     Harmonogram sprzątania, dezynfekcji – świetlica i toalety.
Sprzątanie i dezynfekcja odbywa się z użyciem przeznaczonych do tego celu preparatów,
z  zastosowaniem zaleceń  producenta.  Sprzęt  do   sprzątania:  ścierki,  szczotki  i  mopy
powinny  być  przeznaczone  do  tego  celu,  czyste  i  gwarantować  skuteczne  wykonanie
czynności. 

Sprzątanie i dezynfekcję należy przeprowadzać przy otwartym oknie lub wywietrzyć salę
po zakończeniu. 

11.00

Mycie  i  dezynfekcja  blatów,  krzesełek,  klawiatur  i  włączników  oraz  przedmiotów
odłożonych do specjalnego pojemnika. 

12.30

Mycie i dezynfekcja sprzętu sportowego oraz urządzeń na placu zabaw. 

16.15

Po zakończonych zajęciach: 

 sprzątanie podłogi –zamiatanie i mycie na mokro;

 mycie  i  dezynfekcja  parapetów,  blatów,  krzesełek,  klawiatur  i  włączników  oraz
przedmiotów odłożonych do specjalnego pojemnika;

 dezynfekcja sprzętu sportowego oraz urządzeń na placu zabaw.

Dezynfekcja toalet oraz poręczy - na bieżąco, po użyciu  przez dzieci. 
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