Zasady oraz regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej
w SP 45 z O.I. w Szczecinie – od 9.11.2020
1

Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których pracujący rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej w związku z zatrudnieniem w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

2

W grupie świetlicowej może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach. W
czasie pobytu dzieci w szkole (za zgodą organu prowadzącego) można zwiększyć liczbę
dzieci - nie więcej niż o 2 osoby przy uwzględnianiu rodzaju niepełnosprawności.

3

Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

4

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze odbywają się w świetlicy szkolnej, a w przypadku liczby
większej niż 12 (14) uczniów – w salach dydaktycznych. W czasie pobytu dzieci w szkole:
jedna grupa= jedna sala. z zachowaniem zasady 1,5 m odstępu między stolikami. W razie
potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.

5

Zajęcia świetlicowe powinny być tak zorganizowane i koordynowane, by utrudnić ryzyko
stykania się ze sobą poszczególnych grup uczniów.

6

Obowiązkowo należy zachować dystans między uczniami/pracownikami w przestrzeniach
wspólnych szkoły a także obowiązkowo należy w przestrzeniach wspólnych szkoły zasłaniać
usta i nos (korytarze, szatnia).

7

W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.

8

Drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają się osoby w szkole powinny być otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać (dotykać).

9

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą,
w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m

10 Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami szkoły
11 Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
12 Zabronione jest przynoszenie przez dzieci do świetlicy zabawek itp. przedmiotów
(z wyjątkiem przyborów szkolnych). Dzieciom nie wolno wymieniać się przyniesionymi
przyborami.

13 Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
14 Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte jak park, las, boisko szkolne (z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej).
15 Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
16 Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
17 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze świetlicy szkolnej mają
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich
rodziców wynoszący min. 2 m, a także zobowiązani są do bezwzględnego zasłaniania ust i
nosa, stosowania rękawiczek lub płynu dezynfekującego do rąk.
18 Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
19 Uczniowie ze świetlicy są odbierani przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na
kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do świetlicy.
20 W przypadku niepokojących objawów u dziecka – wychowawca może poprosić o sprawdzenie temperatury dziecku.

