Załącznik nr 1
do REGULAMIN
szczególnych zasad działalności
Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów
w Płochocinie w trakcie prowadzonych zajęć
podczas pandemii wirusa SARS-CoV2 (COVID-19)

Procedura pobytu w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów
w Płochocinie w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID – 19
1. W związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID – 19 świetlicę szkolną organizuje
się dla klas I – III. W wyjątkowych przypadkach w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły do
świetlicy może być przyjęte dziecko z klasy IV-V.
2. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca świetlicy lub specjalista prowadzący
zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia
w godzinnych odstępach czasowych.
3. Jedna grupa uczniów/ wychowanków powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej.
4. Nauczyciel świetlicy wchodzi do sali po zajęciach zakończonych przez klasę. Jeżeli nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej prowadzi zajęcia pozalekcyjne musi zmienić salę.
5. Nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z uczniami wyjaśniają uczniom,
jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały wprowadzone. Dbają o
pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia w dzieciach poczucia
bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku.
6. Nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z uczniami prezentują techniki
właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu w szkole.
7. Nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z uczniami na terenie szkoły
prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na właściwe mycie
rąk (ewentualnie dezynfekcję rąk), zachowanie dystansu społecznego, zasłanianie ust podczas
kaszlu, noszenie maseczek zgodnie z aktualnymi przepisami itp.
8. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie przed
jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.
9. Uczniowie przebywający na świetlicy szkolnej spożywają obiad według harmonogramu
ustalonego przez kierownika świetlicy.
10. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie
czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje
pracownik obsługi szkoły.
11. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel
ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela
lub pracownika. Sytuacje trudne są zgłaszane telefonicznie do kierownika świetlicy.
12. Dzieci nie przemieszczają się na zajęcia pozalekcyjne bez opieki nauczyciela. Do odbioru
dziecka ze świetlicy jest zobowiązana osoba prowadząca zajęcia pozalekcyjne.

13. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi
kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.
14. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli nie są
w stanie same ich rozwiązać.
15. Nauczyciel obserwuje dzieci i zgłasza telefonicznie wszystkie niepokojące objawy.
16. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach.
17. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów / reguł warunkujących ich
bezpieczeństwo na terenie szkoły: w budynku, na boisku szkolnym oraz do egzekwowania
przestrzegania tychże umów przez uczniów.
18. 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.
19. Na boisku szkolnym mogą jednocześnie przebywać dwie grupy świetlicowe z zachowaniem
odpowiedniego dystansu.
20. Dziecko jest odbierane przez rodzica lub osobę upoważnioną przez rodzica. O odbiorze
dziecka powiadamia nauczyciela pracownik szkoły. Rodzic lub osoba upoważniona nie
wchodzi do szkoły, kontaktuje się z pracownikami szkoły przez domofon. Rodzic lub osoba
upoważniona nie potwierdza podpisem odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej.
21. Świetlicę szkolną, po uprzednim złożeniu odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej
przez rodzica, może samodzielnie ze wskazaniem konkretnej godziny wyjścia, opuścić uczeń
klasy III, zaś tylko w szczególnych przypadkach uczeń klasy II.
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 1,5 metra odległości od
innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania
dziecka ze szkoły.
23. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości
do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych przed
dostępem dzieci.
24. Dokumentem regulującym pobyt dziecka w świetlicy szkolnej jest nadal Regulamin pracy
świetlicy szkolnej Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie

