PROJEKT ZMIAN DO REGULAMINU ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Podstawa prawna:
1) Wytyczne GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

Rozdział VIII
Funkcjonowanie świetlicy szkolnej i zachowanie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz
pomocy nauczyciela w czasie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19
1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej (sala nr 5), a w razie potrzeby
w innej sali dydaktycznej.
3. Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie
dystansu społecznego (1,5metra). W miarę możliwości należy organizować zajęcia
na świeżym powietrzu.
4. Sala świetlicowa wietrzona jest co najmniej raz na godzinę w trakcie przebywania
dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po
przeprowadzeniu dezynfekcji. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy
w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela
bądź pomocy nauczyciela.
5. Podczas zajęć świetlicowych uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie
rąk oraz dezynfekcja – przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem oraz po
powrocie z zajęć na świeżym powietrzu, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
6. Na świetlicę szkolną uczniowie wnoszą tylko niezbędne rzeczy, którymi nie
wymieniają się z innymi uczniami.
7. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które łatwo można
zdezynfekować. Wszystkie użyte przedmioty dezynfekowane są na bieżąco, po ich
użyciu. Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stołów
i krzeseł.
8. Rodzice/opiekunowie prawni/opiekunowie dowożący uczniów do szkoły podczas
odbioru dziecka, które przebywa w świetlicy szkolnej oczekują na nie w przedsionku
szkoły.
9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, duszności, katar bądź
inne objawy takie jak: biegunka, wymioty czy nagła utrata węchu lub smaku uczeń

zostaje odizolowany w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od
innych osób. Następnie niezwłocznie zostają powiadomieni rodzice/opiekunowie
prawni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu.
10. W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się
telefonicznie, przez podany numer telefonu rodzica/prawnego opiekuna w karcie
zapisu ucznia na zajęcia świetlicowe.

