WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W WARUNKACH PANDEMII COVID – 19
W ŚWIETLICY SZKOLNEJ Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach.
Informacje ogólne
1. W pierwszej kolejności z opieki świetlicy szkolnej mogą korzystać dzieci
dojeżdżające i których rodzice pracują.
2. Na terenie szkoły i świetlicy szkolnej nie przebywają osoby z zewnątrz nie
będące pracownikami.
3. Harmonogram świetlicy
7:00 – 8:00 (7:00 – 7:40 – tylko dla dzieci dojeżdżających)
11:30 – 14:40 – W tych godzinach w świetlicy mogą przebywać dzieci
dojeżdżające. Dzieci miejscowe odbierane są przez rodziców lub opiekunów
prawnych po zakończeniu lekcji (klasy I-III). Starsze dzieci po lekcjach udają
się do domów. W wyjątkowych sytuacjach np: gdy oboje rodziców pracuje
zgłoszenia będą rozpatrywane indywidualnie.

Regulamin
1. Do świetlicy szkolnej uczęszcza wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji w warunkach domowych.
2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Wszystkim wchodzącym do świetlicy należy zapewnić środki do dezynfekcji rąk. Są
one rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla
wychowanków pod nadzorem opiekuna.
4. W świetlicy szkolnej wywieszono instrukcje z zasadami zachowania higieny.
5. Sale świetlicowe, toalety oraz ciągi komunikacyjne są regularnie myte i
dezynfekowane.
6. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających
bezpośredni kontakt uczniów ze sobą.
7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy, których nie można skutecznie umyć,
uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do
ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić
lub dezynfekować.
8. Salę przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz na
godzinę.
9. Nauczyciel podczas zajęć świetlicowych wyjaśnia:
a) jakie zasady obowiązują w szkole oraz świetlicy i dlaczego zostały wprowadzone,
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b) instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji mycia rąk,
c) zwraca uwagę na to, aby uczeń często i regularnie mył ręce, szczególnie przed
jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu,
nie dotykał oczu, nosa i ust.
10. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych przestrzegają zasad współżycia w grupie
związanych z COVID-19 oraz respektują polecenia nauczyciela związane z COVID19.
11. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi
uczniami.
12. Przynoszą tylko niezbędne rzeczy- zabawki itd. zostają w domu. Obowiązuje również
całkowity zakaz wyjmowania i używania telefonów komórkowych.
13. Osoby odbierające uczniów muszą być zdrowe i podczas odbioru powinny zachować
wszelkie środki ostrożności (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
14. Opiekun odprowadzający ucznia do świetlicy może wchodzić do przestrzeni wspólnej
szkoły, zachowując zasady:
•

1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

•

dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

•

dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

•

opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować
środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk).

15. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.
16. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy
odizolować
ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany
własny środek transportu).
Sporządził

Zatwierdził
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Regulamin obowiązuje od dnia :

Stworzono na podstawie: wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa
Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Państwowego dla publicznych i niepublicznych szkół i
placówek od 1 września 2020r.
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