
Zasady dotyczące zachowania w czasie epidemii w świetlicy i stołówce szkolnej
(aneks do regulaminu świetlicy)

Świetlica szkolna

1. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy pozostają 
w szkole poza zajęciami przewidzianymi w tygodniowym rozkładzie zajęć ze względu 
na czas pracy rodziców lub organizację dowozu gminnego.

2. Zajęcia w świetlicy odbywają się w małych grupach, z zastosowaniem reżimu 
sanitarnego i dystansu społecznego.

3. Na zajęcia świetlicowe uczniowie zgodnie z regulaminem świetlicy są przyprowadzani
przez nauczyciela, z którym odbywają ostatnie w danym dniu zajęcia edukacyjne lub 
rewalidacyjne.

4. Uczniowie po wejściu do świetlicy dezynfekują ręce (pod nadzorem nauczyciela), 
ubrania i teczki zostawiają w wyznaczonych miejscach. Przed rozpoczęciem zajęć i 
po ich zakończeniu uczniowie myją
lub dezynfekują ręce. Podczas zajęć obowiązuje częste mycie rąk (pod nadzorem 
nauczyciela).

5. Przy organizacji zajęć świetlicowych zwraca się uwagę na ograniczenie 
bezpośrednich kontaktów uczniów ze sobą. Przy stołach, w miarę możliwości, siedzą 
uczniowie z jednej klasy, w przepisowej odległości między grupami.

6. Uczniowie korzystają z własnych przyborów, materiałów lub z wcześniej 
przygotowanych przez nauczycieli. Nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi 
między sobą.

7. Przedmioty wykorzystywane przez uczniów i wychowawców świetlicy podczas zajęć 
np. zabawki, sprzęt sportowy należy dezynfekować po każdym użyciu przez grupę 
świetlicową. Czynności te wykonuje po zakończonych zajęciach wychowawca 
świetlicy lub pomoc nauczyciela obecna na zajęciach.

8. Przed zajęciami, każdorazowo po użyciu środka do dezynfekcji przez grupę uczniów

oraz co godzinę w trakcie przebywania uczniów na zajęciach, pomieszczenia 
świetlicy są wietrzone.

9. Rodzic/ prawny opiekun lub osoba upoważniona przychodzi po dziecko punktualnie 
(zgodnie z zadeklarowaną godziną odbioru dziecka) i czeka na zewnątrz, a w razie 



niepogody w szatni (po wejściu do szatni dezynfekuje ręce i utrzymuje dystans 
społeczny – w szatni obowiązuje maseczka osłaniająca usta 

i nos).

Stołówka szkolna

1. Wydawanie posiłków odbywa się w dwóch turach.

2. Uczniowie przyprowadzani są do stołówki przez nauczyciela, z którym odbywała się 
lekcja przed obiadem i odprowadzani po obiedzie przez nauczyciela świetlicy do 
szkoły.

3. Przed wejściem do stołówki dezynfekują ręce (pod nadzorem nauczyciela) i siadają 
do wyznaczonych stołów. Przy jednym stole siedzą uczniowie z jednej klasy; 
maksymalnie 4 osoby przy stole 6-osobowym. 

4. Posiłki i sztućce wydawane są bezpośrednio przez osoby do tego wyznaczone 
(nauczyciel, obsługa) z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczki/przyłbice; 
rękawiczki).

5. Po każdej turze obiadowej czyszczone są blaty stołów, poręcze krzeseł i wietrzone 
pomieszczenie stołówki.

6. Posiłki wydawane są tylko w czasie wyznaczonych tur obiadowych. Uczniowie nie 
mogą zmieniać tur i miejsc przy stołach.

7. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim spożywają posiłki 
w swoich salach ( z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożywania 
posiłku). 




