
Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 31.08.2020 roku 

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu 

 

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa pracy świetlicy, stołówki i wydawania 

posiłków  

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 910), w zw.  art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 

Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa pracy świetlicy  stołówki i wydawania 

posiłków, stanowiącą załącznik do zarządzenia. 

 

 

 

§ 2 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

…D. BEDNARZ…….. ............... 

(podpis dyrektora) 

 



Załącznik 

 

Procedura bezpieczeństwa pracy świetlicy, stołówki i wydawania posiłków 

 

 

 

1. Nauczyciele świetlicy, pracownicy kuchni oraz intendent przychodzą do pracy bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji spowodowanej COVID 19. 

2. Wszystkie osoby wymienione w pkt 1 zobowiązane są zachowywać dystans społeczny 

między sobą, wynoszący min. 1,5 m.  

3. W świetlicy mogą przebywać tylko dzieci oraz zatrudnieni w niej nauczyciele.   

4. Rodzice/opiekunowie odbierają dzieci, nie wchodząc do świetlicy.  

5. Stolik do wypisania dziecka znajduje się na zewnątrz świetlicy.  

6. W zajęciach w świetlicy mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.   

7. Na terenie świetlicy uczniowie mają obowiązek zakrywania nosa i ust.  

8. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie i dezynfekcja rąk, 

ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania okolic oczu, nosa i ust.  

9. Każdy uczeń powinien posiadać własne artykuły higieniczne, papiernicze oraz przybory 

szkolne, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku lub w tornistrze.  

10. Uczniowie nie powinni pożyczać sobie przyborów szkolnych, ani się nimi wymieniać, a 

także dzielić się jedzeniem czy piciem.  

11.  Dzieci nie mogą przynosić do świetlicy własnych przedmiotów takich jak zabawki, czy 

maskotki.  

12.  Świetlicę należy wietrzyć nie rzadziej, niż co 45 minut, a jeżeli warunki pogodowe na to 

pozwalają, w sposób ciągły .  

13. W pomieszczeniach świetlicy środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w sposób   

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.  

14.  W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w świetlicy osób z zewnątrz do 

niezbędnego minimum (każdą osobę obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona 

ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, wyłącznie bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.  

15.  Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zajmują miejsca przy stolikach (osoby z tej 

samej klasy). Wychowankowie nie mogą opuszczać miejsc, dokonywać zamian i 

przemieszczać się między stolikami.  

16.  Zabawki znajdujące się w świetlicy podaje uczniom wychowawca. Po zakończeniu zabawy 

uczniowie odkładają zabawki do wyznaczonego pojemnika, gdzie są dezynfekowane.  

 

Wychowawcy świetlicy: 

1. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w świetlicy w okresie epidemii w formie 

pozytywnej, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje 

zachowanie.  

2. Systematycznie przypominają dzieciom zasady higieny dotyczące: mycia rąk przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z placu zabaw, umiejętnego 

zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu. 

3. Wietrzą salę zajęć, co najmniej raz na 45 minut. 

4. Dziecko z objawami chorobowymi umieszczane jest natychmiast w izolatorium 

(pomieszczeniu wyznaczonym przez Dyrektora szkoły), pod opieką nauczyciela, 

pielęgniarki lub innego pracownika szkoły. 



5. Bezzwłocznie zawiadamiani są rodzice/opiekunowie dziecka, kontakt nauczyciela z 

rodzicem/opiekunem odbywa się przez dziennik elektroniczny lub telefon na numer 

podany przez rodzica/opiekuna w karcie zapisu dziecka do świetlicy.  

 

Gastronomia: 

1. Dostawcy towaru mogą wejść tylko do korytarza kuchni w celu pozostawienia towaru. 

Muszą posiadać środki ochrony osobistej.  

2. Kucharki podczas odbioru towaru korzystają z rękawiczek jednorazowych oraz maseczek 

ochronnych lub przyłbic.  

3. Po każdym kontakcie z osobami z zewnątrz należy zdezynfekować ręce.  

4. Na kuchni podczas pracy należy starać się zachować dystans 1,5 m.  

5. Obiady są wydawane w turach dla poszczególnych grup dzieci.  

6. Po każdej turze stoliki oraz poręcze krzeseł są dezynfekowane.   

7. Naczynia oraz sztućce są wyparzane po każdym posiłku w temperaturze min. 60 stopni 

Celsjusza przy zastosowaniu odpowiednich detergentów. 

 

 

Stołówka: 

1. Uczniowie po wejściu na jadalnię bezzwłocznie dezynfekują ręce.  

2. Dzieci czekające na obiad ustawiają się w wyznaczonych miejscach, zachowując 

wyznaczony dystans, w środkach ochrony osobistej (maseczka).  

3. Dzieci osobiście pobierają posiłek, odbierają sztućce i zajmują miejsca przy stoliku.  

4. Przy stoliku mogą znajdować się 4 osoby z tej samej klasy.  

5. Po zakończonym posiłku dzieci wstają od stolika w założonej maseczce, oddają talerze i 

sztućce, które są następnie wyparzane 


