
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania świetlicy  

PSP nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego  

dla organizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych 

rok szkolny 2020/21 - od 1 września 2020 

 

1. Świetlica PSP nr 29 w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego funkcjonuje od 

godz,6.30 do 16.30. 

2. Uczniowie przychodzący z domu do świetlicy przechodzą schodami podziemnymi 

znajdującymi się po prawej stronie wejścia głównego do szkoły i wchodzą do budynku  

drzwiami  nr 149. Po wejściu  dzieci udają się do szatni według przydzielonych miejsc 

– klasy I  w stołówce obok świetlicy, klasy II i III – boksy w szatni na segmencie -  

zmieniają obuwie, zdejmują odzież wierzchnią i wchodzą do świetlicy. Uczeń ma 

obowiązek posiadania podpisanego worka na buty. Rodzice nie wchodzą do 

pomieszczeń świetlicy. 

3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych 

pomieszczeniach szkolnych. 

4. W sali odległości między stanowiskami dla uczniów powinny wynosić minimum 1,5m, 

jeden uczeń przy jednej ławce. 

5.  Nauczyciel powinien organizować zajęcia w taki sposób, aby ograniczyć aktywności 

sprzyjające bliskiemu kontaktowi między uczniami. 

6. Z sali, w której przebywa grupa, usuwa się wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie 

można zdezynfekować lub wyprać. 

7. Uczeń posiada własne przybory, które w czasie zajęć mogą się znajdować na stoliku  

ucznia albo w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi 

między sobą. 

8. Uczeń nie może zabierać ze sobą do placówki żadnych przedmiotów ani zabawek. 

9. Uczeń powinien mieć ze sobą drugie śniadanie oraz napój. 

10. Nauczyciel organizuje przerwy dla prowadzonej grupy uczniów w zależności od 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. W tym czasie nauczyciel dba o 

bezpieczeństwo uczniów i przeprowadza wietrzenie sali.  



11. Uczniowie korzystają z boiska rotacyjnie, przy założeniu, że zachowany jest między 

nimi dystans. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły. 

12. Sprzęt na boisku, placu zabaw wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie 

czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

13. Dzieci uczęszczające do świetlicy i korzystające z obiadów będą przebywały w 

stołówce szkolnej pod opieką nauczyciela. 

 


