PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W ŚWIETLICY
przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rudzie Śląskiej w czasie Pandemii Covid 19
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dz. U. 2020 poz. 1386 z dnia 12.08.2020 r.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek
systemu
oświaty
w
związku
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem Covid 19. Dz. U. 2020 poz. 410 z dnia 11.03.2020 r.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19. Dz. U. 2020 poz. 494 z dnia 20.03.2020 r.
Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów rodziców pracujących. Rodzice składają
stosowne oświadczenie.
I. Przyprowadzanie dzieci:
1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły odpowiadają rodzice/opiekunowie
2. Świetlica przyjmuje dzieci od godziny 6.00.
3. Rodzice (lub upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych) przyprowadzają do świetlicy
osobiście i powierzają pod opiekę nauczyciela.
Rodzice są zobowiązani dostosować się do aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania
w przestrzeni publicznej (ochrona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)
doprowadzając oraz odbierając dziecko ze świetlicy.
4.Dziecko przychodzące do świetlicy zapisuje się na listę.
II. Odbieranie dzieci:
1. Odbiór dzieci poniżej 7 roku życia i pozostałych zapisanych do świetlicy jest możliwy wyłącznie
przez rodziców bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione na piśmie.
2. Uczniowie klas 1-4 samodzielnie wracający do domu, muszą posiadać pisemną zgodę od
rodzica/opiekuna.
3. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.
4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty
i okazać go w celu potwierdzenia tożsamości w chwili, gdy jest to osoba obca dziecku i nieznana
nauczycielowi. W każdej sytuacji budzącej wątpliwości, nauczyciel ma obowiązek skontaktować się
z rodzicami/opiekunami dziecka.
5. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie z rodzicem/
opiekunem (telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobą wskazaną przez
rodzica/opiekuna. Osoba ta jest zobowiązana napisać oświadczenie o odbiorze dziecka podpisując
się pod nim czytelnie.
6. Rodzice/opiekunowie po odebraniu dziecka przejmują nad nim odpowiedzialność nawet, jeśli
przebywają na terenie szkoły.
7. Uczeń nie może opuścić świetlicy na podstawie telefonu od rodziców/opiekunów.
8. Dzieci przebywający w świetlicy należy odebrać do godziny 16.30.
Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godziny pracy świetlicy.
9. Dziecko wychodzące samodzielnie ze świetlicy do domu, któremu rodzic wyraził pisemną zgodę
w deklaracji, zgłasza swoje wyjście nauczycielowi i zgodnie z podaną godziną wyjścia opuszcza
świetlicę.
Rodzice/opiekunowie pozostałych uczniów informują telefoniczne nauczycieli świetlicy
o oczekiwaniu na dziecko przy głównym wejściu do szkoły. Numer telefonu do świetlicy: 696137836.

III. Organizacja pracy świetlicy:
1. Do świetlicy szkolnej uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych oraz gdy
domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej,
3. Wszystkim uczęszczającym do świetlicy należy zapewnić środki do dezynfekcji rąk. Są one
umieszczone przy wejściu w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem
opiekuna.
4. W pomieszczeniach wykorzystywanych na zajęcia świetlicowe wywieszono instrukcje
z zasadami zachowania higieny.
5. Sale świetlicowe, toalety oraz ciągi komunikacyjne są regularnie myte i dezynfekowane,
7. Przedmioty i sprzęty znajdujący się w świetlicy, których nie można umyć, dezynfekować, należy
usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki itp.) wykorzystywane
podczas zajęć należy czyścić i dezynfekować.
8. Salę przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz na godzinę.
9. Nauczyciel podczas zajęć świetlicowych wyjaśnia dzieciom:
- jakie zasady obowiązują w świetlicy i dlaczego zostały wprowadzone,
- instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji mycia rąk
- zwraca uwagę na to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po
skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu, nie dotykały oczu, nosa i ust.
10. Regularnie myjemy ręce: po przyjściu do świetlicy, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego
powietrza,
11. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.
12. Przynoszą tylko niezbędne rzeczy, zabawki itd. zostają w domu.
13. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest na terenie szkoły,
w pobliskim parku oraz stadionie sportowym przy zachowaniu aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
14. Osoby odbierające uczniów muszą być zdrowe i podczas odbioru dziecka powinny zachować
wszelkie środki ostrożności (m,in, stosować środki ochronne: ochrona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
15. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia- komunikacja
telefoniczna, dyżur nauczyciela przy drzwiach wejściowych.
16. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia
w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności
odebrania ucznia za szkoły.
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Kierownik świetlicy

