Wewnętrzny regulamin funkcjonowania świetlicy szkolnej w czasie epidemii

1. Od 1 września 2020 roku, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Połomi obowiązuje
„Wewnętrzny regulamin funkcjonowania placówki w czasie epidemii”.
2. Pierwszeństwo w zapisach do świetlicy szkolnej mają uczniowie obojga rodziców
pracujących.
2. W zajęciach świetlicowych biorą udział wyłącznie dzieci zapisane.
3. Na zajęcia w świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych oraz, gdy inni
domownicy nie są zakażeni, nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
4. Osoba odbierająca ucznia ze świetlicy nie może wchodzić do sali, w której odbywają się
zajęcia.
5. W świetlicy obowiązują przyjęte w całej szkole zasady higieny: częste mycie rąk z użyciem
mydła, ochrona przed kichaniem i kaszlem, unikanie dotykania oczu, uszu, nosa, rąk.
6. Sala, w której odbywają się zajęcia świetlicowe, wyposażona jest w środki do dezynfekcji rąk.
7. Po wejściu do sali uczniowie odkładają torby na miejsce do tego przeznaczone i pod
nadzorem nauczyciela dezynfekują ręce.
8. Wychowawcy świetlicy wietrzą salę przed przyjściem dzieci na zajęcia, a później, w trakcie
przebywania uczniów w pomieszczeniu, nie rzadziej, niż co godzinę.
9. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie uprać, umyć lub dezynfekować.
10. Zabawki, pomoce oraz sprzęty używane podczas zajęć muszą być później zdezynfekowane.
11. Uczeń posiada własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na jego stoliku.
12. Dzieci nie mogą wymieniać się przyborami między sobą.
13. Uczeń nie powinien przynosić do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów, m.in. swoich
zabawek czy książek..
14. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego.
Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi między uczniami.
15. Odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów w sali powinny wynosić minimum 1,5m.
16. W świetlicy zostaną wyznaczone aktywne strefy ucznia: zajęć plastycznych, zabaw i gier
komputerowych, odrabiania zadań domowych.
17. Uczeń może zmienić strefę informując o tym nauczyciela przez podniesienie ręki.
18. Wszystkie przedmioty, zabawki, pomoce dydaktyczne podaje uczniowi nauczyciel.
19. Zaleca się pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, nie należy organizować wyjść poza
teren placówki.
20. W czasie pandemii główną drogą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów jest
dziennik elektroniczny oraz telefon.

21. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia, nauczyciel świetlicy
zobowiązany jest postępować zgodnie z procedurami opisanymi w „Wewnętrznym
regulaminie funkcjonowania placówki w czasie epidemii”.

