
                                                  

1. Z zajęć w świetlicy szkolnej mogą korzystać zdrowi uczniowie klas I – III. 

2. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w salach według zasady: każda grupa                 

w swojej stałej sali na ile jest to tylko możliwe. 

3. Do grupy przyporządkowani są każdorazowo ci sami, stali nauczyciele w cyklu 

tygodniowym.  

4. Obowiązuje zachowanie dystansu podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych  

w salach świetlicy. 

5. W czasie koniecznych zajęć grupy mieszanej uczniowie obowiązkowo zasłaniają 

usta i nos.  

6. W  miejscach wspólnie użytkowanych (m.in. na korytarzach, w szatni)  jest obowiązek 

osłony ust i nosa. 

7. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła 

posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między 

sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

8. Uczniowie nie zabierają ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie 

to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności                                               

z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie 

udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać            

o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

9. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 

powietrza   i po skorzystaniu z toalety. 

10. Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach, w których realizowane są 

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu.  

11. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę w czasie zajęć, oczyszczacze powietrza 

są włączone w ciągu całego dnia zajęć. 

12. Grupy często korzystają  z boiska szkolnego, placu zabaw w dni bez alarmu 

smogowego. 

Zasady pobytu w świetlicy Szkoły podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 30 w Krakowie w okresie od 18 stycznia  2021r. w okresie pandemii. 

Zasady stanowią załącznik do regulaminu korzystania z zajęć opiekuńczo 

wychowawczych w świetlicy SPzOI nr 30 w Krakowie.  

Na podstawie:                                                                                                                                                                 

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych – działalność opiekuńcza dla uczniów      

klas I-III szkoły podstawowej z 11 stycznia grudnia 2021r. 
 

 

 

 



13. Grupy mogą korzystać z obiektów sportowych na terenie szkoły z zachowanie zasady: 

jedna grupa na jednym obiekcie (sale gimnastyczne, boisko szkolne, plac zabaw). 

14. Sprzęty sportowe i programowe są dokładnie czyszczone i dezynfekowane. 

15. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować są  usunięte lub dostęp do nich jest uniemożliwiony. 

16. Każda grupa świetlicowa złożona z danej klasy I - III  korzysta z osobnego, 

wydzielonego dla niej boksu w szatni szkolnej lub z szatni w swojej sali. 

17. Maseczki jednorazowe i rękawiczki są wyrzucane tylko do specjalnie opisanych 

pojemników na korytarzach. 

18. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, 

duszności) zaprowadza ucznia do izolatorium i niezwłocznie powiadamia 

rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomenduje 

własny środek transportu). 

19. Wszyscy stosują się do PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA  W OKRESIE 

PANDEMII COVID 19 obowiązujących w SPzOI nr 30 w Krakowie umieszczonych 

na stronie internetowej Szkoły oraz przesłanych poprzez dziennik elektroniczny.  

 


