Załącznik nr 1
do regulaminu funkcjonowania szkoły
podczas pandemii COVID-19

WEWNĘTRZNE PROCEDURY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W CZASIE EPIDEMII OBOWIĄZUJĄCE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
W ZELOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Procedura obowiązuje pracowników Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka
Sienkiewicza w Zelowie, rodziców oraz uczniów. Niniejsza procedura dotyczy zapewnienia
bezpieczeństwa dzieciom w czasie korzystania przez nich z opieki w świetlicy szkolnej
na terenie szkoły w roku szkolnym 2021/2022 w czasie epidemii.

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów klas I - III, których rodzice zgłosili
potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
2. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych, którzy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych oraz gdy
domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasad reżimu
sanitarnego. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze świetlicy mają
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów
i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m z zachowaniem rygorystycznego przestrzegania
wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe).
5. Rodzice przyprowadzają/odbierają uczniów do/ze świetlicy, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.
6. Na początku roku szkolnego nauczyciele świetlicy wyjaśniają uczniom, jakie zasady
bezpieczeństwa obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.

7. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
8. Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający
łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
9. Z sali usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub
zdezynfekować.
10. Uczniowie nie przynoszą ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów.
11. Uczniowie będą mogli korzystać z przyborów do ćwiczeń, zabawek i gier po uprzednim
ich dokładnym wyczyszczeniu i zdezynfekowaniu.
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12. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.
13. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami i zabawkami między sobą.
14. Uczniowie nie mogą dzielić się swoim jedzeniem i piciem z innymi.
15. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka lub gdy
uczeń sam poinformuje o złym samopoczuciu, opiekun świetlicy dokona pomiaru
temperatury.
16. Jeżeli stan zdrowotny ucznia budzić będzie obawy wskazujące na infekcję dróg
oddechowych, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, a o zaistniałej
sytuacji będzie powiadomiony rodzic/opiekun prawny ucznia. W takim przypadku,
rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły
(rekomendowany własny środek transportu).
17. Świetlica będzie wietrzona co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.
18. W czasie dezynfekcji pomieszczenia i sprzętu grupa świetlicowa spędza przerwy pod
nadzorem nauczyciela na korytarzu szkolnym.
19. Zaleca się jak najczęstsze korzystanie przez uczniów z zajęć na świeżym powietrzu
na boisku szkolnym oraz placu zabaw przy zachowaniu dystansu pomiędzy nimi.
20. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć na boisku szkolnym lub placu zabaw, będzie
regularnie dezynfekowany; jeżeli nie ma takiej możliwości zostanie zabezpieczony przed
używaniem przez dzieci.
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