Procedura organizacji pracy świetlicy szkolnej w r. szk. 2020/2021

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych.
2. Celem niniejszej procedury jest: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID19 wśród uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych.
3. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów kl. I-III i w
uzasadnionych przypadkach dla uczniów kl. IV-VIII , których rodzice zgłosili taką
potrzebę i pracują zawodowo oraz nie są w stanie zapewnić podczas trwania epidemii
opieki dziecku przed i po zajęciach lekcyjnych.
4. Zajęcia świetlicowe są organizowane w godzinach pracy świetlicy i odbywają się w
dwóch salach świetlicowych, sali gimnastycznej lub na otwartej przestrzeni terenu
szkoły w określonej strefie, a w uzasadnionych przypadkach w celu uniknięcia
gromadzenia się uczniów w innych salach lekcyjnych.
5. Do świetlicy szkolnej uczęszczają dzieci bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie.
6. W świetlicy szkolnej jedynie realizowane są w reżimie sanitarnym tylko i wyłącznie
takie zajęcia, które ograniczają bezpośredni kontakt między uczniami, tj. zajęcia
czytelnicze, muzyczno - ruchowe, plastyczno-techniczne, manualne oraz
multimedialne.
7. Wykorzystywane podczas zajęć świetlicowych sprzęty, zabawki i przybory są
czyszczone i dezynfekowane.
8. Przy wejściu do świetlicy znajduje się stanowisko z płynem do dezynfekcji rąk, uczeń
obowiązkowo dezynfekuje ręce pod nadzorem nauczyciela przed wejściem do sali.
9. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy
dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
10. Sale świetlicy szkolnej wraz z pozostającymi tam sprzętami są codziennie
dezynfekowane przez personel sprzątający oraz wietrzone przed przyjęciem uczniów.
11. W trakcie przebywania dzieci w świetlicy sala jest wietrzona co godzinę , w czasie
przerwy, po dezynfekcji, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
12. Uczeń przebywający w świetlicy posiada własne przybory szkolne i materiały
plastyczne w tornistrze lub na stoliku szkolnym, nie wymienia się nimi z innymi
uczniami i codziennie zabiera je do domu.
13. Zabrania się zabierania ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i swoich
zabawek.
14. Uczestnicząc w zajęciach świetlicowych uczniowie nie grupują się, zachowują w miarę
możliwości 1,5 m dystans między rówieśnikami i nauczycielami.
15. Uczeń powinien posiadać własny pojemnik z wodą pitną i żywnością.
16. Nauczyciele co najmniej raz dziennie przypominają uczniom o konieczności
zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk - zwłaszcza po
skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym
powietrzu, zwracają uczniom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas
kichania czy kasłania.

17. Uczeń zostaje zapoznany przez nauczyciela świetlicy z instrukcją dezynfekcji,
zasadami prawidłowego mycia rąk i 10 zasadami bezpiecznego powrotu do szkoły.
18. Rodzice /opiekunowie odbierający dziecko ze świetlicy szkolnej nie wchodzą na teren
szkoły tylko oczekują na dziecko w przedsionku szkoły, sygnalizując chęć odbioru
dziecka personelowi dyżurki zachowując dystans społeczny w odniesieniu do
pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
19. Przez czas pobytu dziecka w świetlicy szkolnej rodzic powinien być dostępny pod
wskazanym przez niego aktualnym numerem telefonu celem skutecznej komunikacji z
nauczycielem świetlicy.
20. Ogranicza się bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum. Jeśli
to możliwe rodzic komunikuje się z kierownikiem świetlicy i nauczycielami poprzez
dziennik elektroniczny, ewentualnie telefonicznie.
21. Jeżeli nauczyciel świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizolowuje
ucznia i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o bezzwłocznej konieczności
odebrania ucznia ze szkoły.
Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się uczniów, rodziców/opiekunów prawnych
uczniów oraz pracowników szkoły.

