
PROCEDURY  KORZYSTANIA  ZE  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ

1. Świetlica szkolna pracuje od 6:30 do 17:00.

2.  Opiekun  przyprowadzający/odbierający  ucznia  może  przebywać  tylko  w  części
wspólnej szkoły wyznaczonej przez dyrektora.

3.  Ucznia  może  przyprowadzić  do  szkoły  tylko   jeden  opiekun  (rodzic,  opiekun
prawny, osoba upoważniona).

4. Opiekun przebywając w budynku szkoły musi stosować środki ochronne zgodne
z obowiązującymi  przepisami  w  tym  zakresie,  tj.:  osłona  nosa  i  ust,  rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.

5. Opiekun zobowiązany jest do zachowania dystansu od pracowników szkoły oraz
innych opiekunów i uczniów co najmniej 1,5 m.

6.  Uczniowie  wchodzący  do  świetlicy  myją  ręce  lub  dezynfekują  środkami
dezynfekującymi.

7. W świetlicy mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych. 

8. Pracownik świetlicy, który zaobserwuje u ucznia objawy  mogące wskazywać na
infekcję  górnych  dróg  oddechowych  (w  tym  gorączkę,  kaszel)  ma  obowiązek
odizolować  ucznia  w  odrębnym  pomieszczeniu  lub  wyznaczonym  miejscu
i  niezwłocznie  powiadomić  o  tym  fakcie  pielęgniarkę  szkolną,  rodzica,  dyrektora.
Dyrektor  lub  osoba  przez  niego  wyznaczona  kontaktuje  się  z  rodzicami  ucznia
informując ich  o konieczności odbioru dziecka ze szkoły i kontaktu z lekarzem.

9.  Uczniowie  przebywający  w  świetlicy  muszą  zachować  dystans  od  innych  osób,
w szczególności muszą unikać gromadzenia się i ścisku.

10. Nauczyciele świetlicy edukują uczniów z zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad
bezpieczeństwa  obowiązujących  na  terenie  świetlicy  i  szkoły,  tj.:   dbają  o  to,  by
uczniowie regularnie myli ręce (w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po
powrocie ze świeżego powietrza), zgodnie z instrukcją wywieszoną w sali, toaletach
i przy  dozownikach z płynem.

11.  Nauczyciele  sprawujący  opiekę  na  uczniami  w  świetlicy  w  miarę  możliwości
zapewniają  uczniom  możliwość  korzystania  ze  szkolnego  boiska  lub  z  pobytu  na
świeżym powietrzu.

12. Nauczyciele świetlicy wietrzą salę co najmniej co godzinę.

12.a. Zaleca się dezynfekcję sali 2 razy w ciągu dnia o godz. 10:15 i 14:00.

13.  Nauczyciele  świetlicy  ograniczają  aktywności  sprzyjające  bliskiemu  kontaktowi
pomiędzy uczniami.



14.  Nauczyciele  świetlicy  dbają  o  to,  by  uczniowie  nie  wymieniali  się  przyborami
szkolnymi, a swoje rzeczy trzymali na przypisanej ławce lub w swoim tornistrze.

14.a. Uczniowie unikają dotykania rzeczy innych uczniów.

14.b. Wykonane prace plastyczne uczniowie zabierają do domu.

15.  Uczniowie  odkładają  używane  w  trakcie  zajęć  sprzęty  (np.  skakanki,  piłki)  ,
zabawki w wyznaczone miejsce sali (do mycia, czyszczenia, dezynfekcji).

15.a. Wszystkie zabawki materiałowe, pluszowe, materiały dydaktyczne oraz sprzęty,
których  nie  da  się  skutecznie  zdezynfekować  zostają  usunięte  ze  świetlicy
i zabezpieczone w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły lub osoby przez niego
upoważnione.

16.  Nauczyciele  świetlicy  utrzymują  kontakt  z  rodzicami  /  opiekunami  prawnymi
uczniów przede wszystkim za pomocą środków komunikacji  na odległość (telefon,
domofon), a osobisty – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – m. in. co najmniej
dystans 1,5 m.

17.  Kontakt  z  pracownikami  świetlicy  możliwy jest  w godzinach 8:00 – 17:00 pod
numerem sekretariatu szkoły.

18.  Odbiór  dziecka  ze  świetlicy  następuje  po  podaniu  przez  rodzica/opiekuna
prawnego/osobę  upoważnioną  imienia  i  nazwiska  dziecka  przez  domofon
nauczycielowi  świetlicy  lub  pracownikowi  szkoły,  który  przekazuje  informację
nauczycielowi.  Następnie  nauczyciel  świetlicy  odprowadza  ucznia  do  części
wyznaczonej przez dyrektora szkoły, w której czeka rodzić/ prawny opiekun/ osoba
upoważniona.

18.a. Uczniów klas pierwszych nauczyciel świetlicy odprowadza do szatni, a następnie
do  rodzica/opiekuna/osoby  upoważnionej,  która  przebywa  w  części  wyznaczonej
przez dyrektora szkoły tylko przez pierwszy miesiąc nauki.

 

                                                             OPRACOWAŁ ZESPÓŁ NAUCZYCIELI ŚWIETLICY


