
Zasady funkcjonowania świetlicy w Szkole Podstawowej nr 54 im. Juliana Tuwima w Krakowie 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z pandemią COVID-19 

 
 
Po wstępnym rozpoznaniu potrzeb w zakresie opieki świetlicowej w związku z pandemią COVID-19 informujemy, że 
od 25 maja 2020 roku zostaje uruchomiona jedna grupa świetlicowa (max. do 12 dzieci). Jeżeli zaistnieje taka 
konieczność rozważona zostanie organizacja drugiej grupy świetlicowej. Warunkiem zakwalifikowania dziecka do 
zajęć jest wypełnienie wniosku  i dostarczenie go w sposób i w terminie podanym na końcu informacji, po 
zapoznaniu się z poniższymi zasadami. 
 
PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO SZKOŁY 

1. Dziecko do Szkoły przyprowadzane jest w godzinach 7.30 – 8.30 osobiście przez Rodzica lub osobę 
upoważnioną we wniosku z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa (np. do odwołania 
obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych). 

2. Dziecko oraz  Rodzic (Opiekun)  nie mogą przejawiać jakichkolwiek oznak chorobowych. 
3. Czynne będzie tylko wejście główne od ulicy Falistej. 
4. Rodzic oczekuje z Dzieckiem w dolnym przedsionku (od ulicy Falistej), gdzie wraz z dzieckiem dezynfekuje 

ręce i zachowuje dystans społeczny wobec Pracownika Szkoły i w przypadku pojawienia się kolejnego 
Rodzica z dzieckiem. 

5. Pracownik Szkoły dokonuje pomiaru temperatury ciała i zapisuje wynik przy nazwisku Dziecka. 
6. Po uzyskaniu wyniku poniżej 37 stopni Celsjusza, Rodzic (Opiekun) otrzymuje informację, która pozwala Mu 

odejść, a dziecko udaje się do szatni. 
7. W przypadku uzyskania wyniku powyżej 37 stopni Celsjusza, Rodzic (Opiekun) nie może pozostawić dziecka 

w szkole. 
8. Podczas przekazywania Dziecka w pierwszym dniu korzystania ze świetlicy, Rodzic jest zobowiązany do 

przekazania Oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia Dziecka i Rodziny. 
 

 
NA TERENIE SZKOŁY 

1. Dziecko przebiera się samodzielnie w boksie szatniowym. 
2. Zabiera ze sobą „drugie śniadanie”, przybory w piórniku i potrzebne mu w danym dniu do indywidualnej 

pracy książki i ćwiczenia spakowane do jednej niedużej reklamówki (plecaka). 
3. Po wyjściu z szatni dezynfekuje ręce w obecności Pracownika i przechodzi do wskazanej sali, gdzie jest 

przejmowany przez Nauczyciela świetlicy. 
4. W świetlicy sprawowana jest opieka z uwzględnieniem zasad dystansu społecznego i z zachowaniem 

podstawowych zasad higieny oraz zasady -  1 Dziecko na 4 m2 powierzchni. 
5. Dzieciom nie wolno przynosić do Szkoły żadnych zabawek i osobistych przedmiotów z wyjątkiem 1) 

„śniadaniówki” 2) wyposażonego piórnika – pióro, długopis, ołówek, kredki, pisaki (które  po przyjściu do 
domu każdorazowo należy  zdezynfekować 3) ewentualnie podręczników, ćwiczeń i zeszytów do 
indywidualnej pracy. Rzeczy przyniesione z domu Dziecko może trzymać wyłącznie na wyznaczonej dla niego 
ławce. Z rzeczy tych nie mogą korzystać inni uczniowie. 

6. Dzieci nie mogą korzystać z gier, książek, pluszowych maskotek i innych elementów wyposażenia Szkoły, 
których nie można zdezynfekować. 

7. Zestawem klocków (daną zabawką, przedmiotem) może się bawić tylko jedno Dziecko. Po zabawie rzecz 
zostaje włożona do pojemnika do dezynfekcji i zdezynfekowana przez pracownika przed użyciem przez 
kolejne Dziecko. 

8. Dopuszczalne jest wychodzenie na teren zielony i boisko szkolne z zachowaniem dystansu między grupami i 
dystansu społecznego. 

9. W sali gimnastycznej, na szkolnym korytarzu może przebywać równocześnie tylko jedna grupa z 
zachowaniem dystansu społecznego. 

10. Posiłek przyniesiony przez Dzieci spożywany jest pod opieką Nauczyciela w wyznaczonym czasie. Dzieci nie 
będą mogły zjeść obiadu na terenie Szkoły. 

11. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych Dziecko zostaje odizolowane w osobnym 
pomieszczeniu (szatnia na skrzydle sportowym) pod nadzorem Pracownika Szkoły i oczekuje na przyjazd 
Rodzica (Opiekuna podanego we wniosku). Rodzic odbiera Dziecko od strony parkingu, przy wejściu na 
skrzydło sportowe. 



12. Dzieci zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Nauczycieli i Personelu Szkoły. 
Jeśli Dziecko będzie stwarzać zagrożenie dla siebie i innych, nie będzie mogło korzystać ze świetlicy szkolnej 
w okresie zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19. 

 
ODBIERANIE DZIECKA ZE SZKOŁY 

1. Dziecko odbierane jest ze Szkoły osobiście przez Rodzica (Opiekuna podanego we wniosku) z zachowaniem 
ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa (np. do odwołania obowiązek zasłaniania ust i nosa w 
miejscach publicznych). 

2. Rodzic zatrzymuje się w przedsionku dolnym od ulicy Falistej  zachowując dystans społeczny i podaje 
Pracownikowi imię i nazwisko Dziecka. 

3. Rodzic oczekuje na Dziecko w dolnym przedsionku zachowując dystans społeczny. 
4. Dziecko po zdezynfekowaniu rąk przed szatnią,  ubiera się samodzielnie w boksie szatniowym i przechodzi do 

wyjścia. 
5. Pracownik zapisuje godzinę opuszczenia Szkoły przez Dziecko. 
6. Dziecko dezynfekuje ręce w przedsionku i z Rodzicem opuszcza szkołę. 

 
Przedstawione wstępne procedury mogą ulec zmianie  po wznowieniu działalności. Praktyka zweryfikuje wstępne 
założenia. 
 
Dzieci korzystające z opieki świetlicowej nie będą zwolnione z realizacji podstawy programowej, dlatego będą 
musiały korzystać z „edukacji zdalnej” po powrocie do domu. Przewidujemy przeznaczenie 1-2 h na indywidualną 
pracę dziecka z podręcznikami i ćwiczeniami zgodnie z poleceniami nauczycieli prowadzących zdalne nauczanie, 
przekazanymi Rodzicom w dniu poprzedzającym pobyt na świetlicy. Pomoc nauczyciela Dziecku jest możliwa tylko 
przy zachowaniu dystansu społecznego (np. odpowiedź na zadane pytanie, napisanie czegoś na tablicy). 
Na tym etapie nie widzimy możliwości wznowienia nauczania stacjonarnego, ponieważ wytyczne Głównego 
Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej dopuszczają „lekcje” z zachowaniem zasady 
jedno Dziecko na 4m2 (w naszych salach to 12 Dzieci jednocześnie). Z uwagi na to, że w klasach jest więcej Dzieci, nie 
mamy możliwości spełnić określonych wymogów sanitarnych (nie możemy klasy przydzielić do dwóch sal, bo każdy 
oddział ma jednego Nauczyciela). 

 
Rodziców zainteresowanych zapisaniem Dziecka do świetlicy w reżimie COVID-19 prosimy o wydrukowanie 

„Wniosku”, wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do Szkoły w terminie do 21 maja 2020 r. (czwartek) do godziny 

16.00 w formie skanu lub zdjęcia na adres sp54kostrze@interia.pl ( w temacie proszę wpisać „wniosek-świetlica”).  

Można także pobrać wersję papierową wniosku i oddać wersję papierową wniosku do pudła na dokumenty przy 

dolnym wejściu do Szkoły (od ulicy Falistej) w środę i czwartek od godziny 9.00 do 16.00. Wnioski dostarczone po 

wyznaczonym  terminie będą rozpatrywane jedynie w przypadku, gdy będziemy dysponować wolnymi miejscami. 

Po zapoznaniu się z wnioskami, w piątek (22 maja) zostaną Państwo poinformowani o zakwalifikowaniu Dziecka na 

świetlicę w reżimie COVID-19. Rodzicom, którzy przesłali wniosek na szkolnego maila, odpowiedź zostanie zwrócona 

na maila. Rodzicom, którzy oddadzą wniosek w wersji papierowej, odpowiedź zostanie przesłana sms-em na numer 

telefonu podanego we wniosku. 
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