Regulamin korzystania ze Świetlicy Szkolnej w czasie pandemii
Covid-19.
1. Na zajęcia świetlicowe mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2,Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą 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).
5. Jeżeli u ucznia zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych,
w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i
niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania ucznia ze
szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
6. 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.
7. Uczeń w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej. Na
terenie szkoły nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Może to robić dla zwiększenia
własnego bezpieczeństwa. Mydło, ciepłą wodę i płyn dezynfekujący zapewnia szkoła.
8. Przynosimy do szkoły tylko niezbędne rzeczy. Uczniowie posiadają swoje przybory
szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.
9. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo
zdezynfekować. Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stołów,
krzeseł, włączników, powierzchni podłogowych oraz sprzętu sportowego.
10. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co
najmniej 1 raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób
umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela.
11.Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym
powietrzu na terenie szkoły.

12. Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, które dziecko idzie do
domu. Rodzic/opiekun prawny oczekuje na dziecko w przedsionku szkoły.
13.W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się
przez dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica/opiekuna prawnego
w karcie zapisu.
14.Świetlica zorganizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze
względu na:
a) czas pracy rodziców,
b) organizację dojazdu do szkoły
c) oczekiwanie na zajęcia dodatkowe
d) inne okoliczności losowe wymagające zapewnienia opieki w szkole
15 .Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy zgłaszają rodzice (prawni opiekunowie). Wzór
wniosku opracowują wychowawcy świetlicy.
16.Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców karty zapisu, karta
musi zawierać musi zawierać aktualne numery telefonów oraz adres.
17.Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do świetlicy podejmuje dyrektor szkoły po
zaopiniowaniu wniosku przez wychowawców świetlicy i pedagoga szkolnego. Do zapisania
kwalifikują się w pierwszej kolejności uczniowie klas I – III rodziców pracujących.
18..Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły
19.W świetlicy szkolnej uczniowie mają możliwość odrabiania prac domowych oraz
uczestniczenia w zajęciach dostosowanych do ich wieku i potrzeb.
20. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie
powinna przekraczać 25 uczniów.
21.Uczniowie mają obowiązek szanować rzeczy własne i kolegów, szczególną troską otaczać
sprzęt i wyposażenie świetlicy.
22.Wszyscy uczniowie wypełniają polecenia wychowawców, odnoszą się do nich z
szacunkiem, respektują normy współżycia w grupie.
23.Dobre zachowanie i czynny udział w zajęciach jest nagradzane-( pochwały) ,a złe karane(upomnienia).
24.Uczniowie korzystają z telefonów komórkowych w świetlicy tylko za zgodą nauczyciela.
25.Dzieci przydzielane są do grup wg poziomu klasy, opiekę nad grupą pełnią wychowawcy.
26. Świetlica czynna jest w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne lub opiekuńczowychowawcze w szkole.
27.Świetlica zapewnia dzieciom opiekę wyłącznie w godzinach od 6.45 -16.30

28.Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru uczniów ze świetlicy
29.Uczeń samodzielnie wracający do domu musi posiadać pisemną zgodę
rodziców/opiekunów prawnych.
30. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście oraz wyjście ze świetlicy
31.Uczeń nie może opuścić świetlicy na podstawie telefonu od rodziców/opiekunów
prawnych.
32. W przypadku nieodebrania dzieci ze świetlicy do godziny 16.30 oraz braku
jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi, wychowawca powiadamia o tym
fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora oraz policję.

