Procedury obowiązujące podczas organizacji zajęć świetlicowych w czasie
pandemii koronawirusa w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. prał. Jana
Ślęzaka w Ołpinach opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS
dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
1. Na zajęcia świetlicowe uczęszczać może uczeń, którego obydwoje rodzice pracują zawodowo
(przedstawią zaświadczenie z zakładu pracy) oraz uczniowie, którym przysługuje dowóz autobusem
szkolnym ze względu na odległość między miejscem zamieszkania a szkołą (3km – uczniowie klas 1-3;
4km – uczniowie klas 4-8).
2. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w świetlicy szkolnej, w salce rekreacyjnej, na boisku
szkolnym i placu zabaw z zachowaniem zasad sanitarno – epidemiologicznych.
3. Pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia świetlicowe, będą wietrzone, nie rzadziej
niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem
wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
4. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć świetlicowych będą czyszczone i dezynfekowane.
5. Uczeń uczestniczący w zajęciach świetlicowych będzie używał własnych przyborów wg potrzeb.
6. W zajęciach świetlicowych będzie mógł brać udział uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji.
7. Rodzice lub opiekunowie nie będą mogli wchodzić do świetlicy, czekając na dziecko
przed budynkiem szkoły.
8. Przy wejściu do świetlicy szkolnej uczniowie oraz nauczyciele-opiekunowie zobligowani będą
do dezynfekcji rąk.
9. Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy szkolnej w sposób umożliwiający łatwy
dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela –opiekuna.
10. W świetlicy szkolnej obowiązywać będzie dystans społeczny – minimum 1,5m.
11. Opiekunowie świetlicy będą kontaktować się z opiekunami lub rodzicami ucznia
z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (telefon, edziennik).
12. Jeżeli nauczyciel świetlicy zaobserwuje u wychowanka objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować go w odrębnym
pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki szkolnej) lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m
odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania
ucznia ze świetlicy.
13. Korzystanie z posiłków w jadalni szkolnej będzie odbywać się zmianowo w warunkach sanitarnohigienicznych zgodnie z zaleceniami w czasie pandemii. Spożywanie obiadów odbywać się będzie
przy stolikach wyznaczonych dla danej klasy. Po każdej grupie blaty stolików i poręcze krzeseł będą
dezynfekowane. Obiady podawane będą przez osobę wyznaczoną z obsługi stołówki.

