Procedury funkcjonowania świetlicy
dla klas 1-5 POSM I st. im. E. Młynarskiego
Rodzicu,
jeśli zdecydowałeś się na pobyt dziecka w świetlicy w okresie 02 – 18 września 2020 r.
proszę o zapoznanie się z poniższymi zapisami.
Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko do wyznaczonej
przestrzeni wspólnej szkoły wyznaczonej przez Dyrektora.
Przed wejściem do szkoły obowiązują następujące zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) zachowania dystansu społecznego 1,5 m,
c) zachowania dystansu od pracowników szkoły 1,5 m,
d) przestrzegania przez rodzica/opiekuna obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie
środki ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczek jednorazowych, dezynfekcja
rąk).

Regulamin świetlicy szkolnej w czasie pandemii COVID - 19
1. Świetlica szkolna otwarta jest w godz. 08.30 – 15.30 (od 02 do 18 września
2020 r.)
2. Do

świetlicy

szkolnej

może

uczęszczać

tylko

uczeń

bez

objawów

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy
nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
W przypadku dzieci z alergią należy poinformować nauczyciela świetlicy.
3. Dziecko uczęszczające do świetlicy jest odbierane przez nauczyciela świetlicy
od rodzica/ opiekuna prawnego z wyznaczonej przez Dyrektora strefy.
4. Przed wejściem do szkoły uczeń powinien zakryć usta i nos maseczką
ochronną i zdezynfekować ręce płynem.
5. Uczeń w czasie zajęć w świetlicy może przebywać bez maseczki ochronnej.
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6. W czasie przebywania w częściach wspólnych szkoły (tj. toaleta, korytarze)
uczeń powinien zasłaniać usta i nos maseczką ochronną.
7. Nauczyciel świetlicy odprowadza dziecko po zajęciach do wyznaczonej przez
Dyrektora szkoły strefy, w której czeka na nie rodzic/opiekun prawny.
8. Grupa uczniów przebywa tylko w wyznaczonej na stałe sali pod opieką tych
samych nauczycieli.
9. Uczniowie przebywający w świetlicy pracują w wyznaczonych strefach oraz
przy stolikach w stałych miejscach.
10. Podczas zajęć świetlicowych uczeń korzysta z własnych przyborów szkolnych,
nie może wymieniać się nimi z innymi uczniami.
11. Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania
używanych w szkole pomocy.
12. Obowiązuje zakaz przynoszenia własnych zabawek przez dzieci.
13. W sali świetlicowej pozostaje jedynie taki sprzęt, który można zdezynfekować.
Sprzęt, który pozostaje podlega dezynfekcji minimum po każdym ukończeniu
zajęć.
14. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci,
zachowuje reżim sanitarny.
15. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych
podlegają dezynfekcji po zakończonych zajęciach.
16. Uczniowie przebywający na placu zabaw nie mogą się ze sobą stykać,
zachowują dystans społeczny 1,5 metra.
17. Nauczyciele są zobowiązani używać rękawiczek przy zabiegach
przy dziecku (np. w razie konieczności udzielenia pomocy lub przebrania).
18. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, m. in. kaszel, duszności i gorączkę, umieszcza
ucznia w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) lub wyznaczonym przez
Dyrektora miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób
i niezwłocznie powiadamia Dyrektora.
Dyrektor wykonuje telefon do rodziców/opiekunów informując o konieczności
odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
Dziecko pozostaje w izolacji pod opieką wyznaczonej osoby, w tym
pielęgniarki (zachowanie dystansu 2m.) do momentu odebrania dziecka przez
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rodziców lub prawnych opiekunów.
Rodzice mają obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły,
po wizycie lekarskiej poinformować Dyrektora szkoły o stanie zdrowia
dziecka.
19. Zalecaną formą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi jest kontakt
telefoniczny – rodzic przed zajęciami w świetlicy jest zobowiązany
przekazać nauczycielowi świetlicy aktualny numer telefonu .
20. Sala świetlicy będzie wietrzona co godzinę w trakcie przebywania dzieci
w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem uczniów oraz po
przeprowadzeniu dezynfekcji.
21. Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób
umożliwiający łatwy dostęp dla uczniów pod nadzorem opiekuna.
22. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany zwracać uwagę uczniów na regularne
mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skończonej
toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.
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