
Procedura przyprowadzania i odprowadzania dzieci na zajęcia opiekuńczo – wychowawczych z 

elementami dydaktycznymi w świetlicy w ZSP nr 1 w Wiśle 

1. Dzieci przyprowadzane na zajęcia muszą być zdrowe – bez objawów chorobowych (kataru, 

kaszlu, podwyższonej temperatury). 

2. Opiekunowie przyprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko do strefy rodzica, zachowując zasa-

dy: 

- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

- dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

- dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

- opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa  związanych z bezpie-

czeństwem     zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, ręka-

wiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

3.   Opiekun odbierając dziecko z zajęć świetlicowych obowiązany jest do dezynfekcji rąk oraz              

przebywania w maseczce na terenie szkoły. 

4.  Niedopuszczalne jest przyprowadzanie dzieci na zajęcia, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy jesteśmy zobowiązani pozostać w domu 

oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

5.   Dzieci nie przynoszą do świetlicy szklonej niepotrzebnych przedmiotów, gier czy zabawek oraz 

przekąsek; mogą mieć własny napój w zamykanej butelce lub termosie ( nie może się nim 

dzielić z inną osobą ). 

6. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych korzystają wyłącznie z własnych przyborów 

szkolnych tj. kredek, linijek, nożyczek, itp. 

7. W domu dzieci zostały zapoznane z zasadami higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

częste mycie rąk wodą z mydłem) , które podczas zajęć będą utrwalane. 

8.  Dzieci zostały zapoznane w jaki sposób zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania.  

9. W przypadku wystąpienia u ucznia objawów chorobowych: podwyższonej temperatury lub 

stwierdzenia innych oznak chorobowych, uczeń zostanie odprowadzony do wyznaczonego 

miejsca. Nauczyciel powiadomi o tym fakcie rodzica dziecka. Rodzic ma obowiązek jak 

najszybciej odebrać dziecko ze świetlicy. 

10. W przypadku ogłoszenia przez Sanepid żółtej lub czerwonej strefy epidemiologicznej, 

obowiązują procedury dostosowane do aktualnych zaleceń Sanepidu. 

11. Zgłoszenie dziecka do uczestnictwa na zajęcia opiekuńcze jest równoznaczne z 

zapoznaniem się i akceptacją warunków organizacji zajęć. 

 

 

 


