Procedura pobytu w świetlicy szkolnej
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. A. i Wł. Niegolewskich
w Opalenicy
od 01 września 2020r. W okresie zagrożenia COVID- 19.
Świetlica szkolna ul. Poznańska

1.

W pierwszej kolejności ze świetlicy szkolnej powinny korzystać dzieci, których rodzice nie mają
możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

2.

Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka
– karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.

3.
4.

Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6:30 – 16.30.
Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub placu zabaw,

szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.
5.

Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów przypadających na jednego nauczyciela.

6. Uczniowie, przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy.
7. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz
rękawiczki lub zdezynfekować ręce.
8. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt
zgłosić nauczycielowi świetlicy.
9. Obowiązkiem rodziców jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.
10. Wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić, czy warunki do prowadzenia
zajęć wychowawczo - opiekuńczych nie zagrażają bezpieczeństwu.
11. Przed rozpoczęciem zajęć wychowawca świetlicy wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie.
Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych.
12. W każdej świetlicy znajduje się dezynfektor, należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk
wodą z mydłem lub dezynfekowanie rąk szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej
toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.

13.

Wychowawcy świetlicy zobowiązani są do przeprowadzenia rozmów z dziećmi na temat ich
bezpieczeństwa na terenie szkoły: w budynku, na boisku szkolnym oraz do egzekwowania przestrzegania
tychże zachowań przez uczniów.

14. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
15. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, pomoce
dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia przed
zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi.
16.

Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ma
obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub woźną.

17. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom
ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra odległości od innych osób, przelicza
je. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku
szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.
18. Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej
przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m.
19. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, grupy będą korzystały z boiska szkolnego i placu zabaw.
20. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie
czyścić lub dezynfekować.
21. Boisko szkolne zamknięte jest dla rodziców upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
22. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, wymioty,
biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym
miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób, należy powiadomić Dyrektora
Szkoły lub wicedyrektora. Dyrektor szkoły lub wicedyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców w celu
pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

