PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Zespole Szkół w Bobrowej w trakcie epidemii COVID-19
Przy opracowaniu procedury wzięto pod uwagę wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora
Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
obowiązujące od 1 września 2020 r. Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury
bezpieczeństwa są dostępne na stronie internetowej.
Cel procedury: określenie zasad korzystania ze świetlicy szkolnej w okresie pandemii koronawirusa,
umożliwienie uczniom bezpiecznego korzystania ze świetlicy szkolnej w okresie pandemii COVID-19 oraz
określenie zasad przyprowadzania dzieci do świetlicy i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców
Zakres obowiązywania procedury: zasady działania świetlicy szkolnej dostosowane do potrzeb uczniów oraz
możliwości szkoły w okresie reżimu sanitarnego związanego z pandemią COVID-19
Uczestnicy postępowania: wszyscy użytkownicy świetlicy szkolnej, uczniowie korzystający z usług świetlicy,
rodzice, pracownicy szkoły
Godziny otwarcia świetlicy szkolnej dla uczniów: w okresie trwającego zagrożenia związanego z epidemią
COVID-19 świetlica szkolna otwarta jest dla uczniów codziennie w godzinach 6.45–14.30
Zasady przyprowadzania dziecka do świetlicy szkolnej
1. Dziecko przyprowadzane jest osobiście przez Rodzica/Opiekuna prawnego lub inną upoważnioną
przez Rodzica dorosłą osobę z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa (np. do
odwołania obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych, zachowanie odpowiedniej
odległości).
2. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.
3. Rodzic pozostawia Dziecko ( klasy I – III) przed drzwiami świetlicy, zachowując dystans społeczny
od innych Rodziców, innych Dzieci i Pracowników Szkoły.
4. Opiekun świetlicy dokonuje pomiaru temperatury. Rodzic oczekuje na informację od nauczyciela
/pracownika szkoły/dotyczącą wyniku pomiaru temperatury ciała dziecka.
5. Po uzyskaniu wyniku poniżej 37 stopni Celsjusza Dziecko dezynfekuje ręce w obecności opiekuna
świetlicy i samodzielnie przechodzi do sali.
6. W przypadku uzyskania wyniku powyżej 37 stopni Celsjusza Dziecko jest przekazywane Rodzicowi
( Dziecko nie może brać udziału w zajęciach świetlicowych).
7. Następny Rodzic może przekazać Dziecko opiekunowi świetlicy po uzyskaniu pozwolenia
w momencie, gdy poprzedni Rodzic oddali się na bezpieczną odległość (co najmniej 1,5 m).
Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej w okresie trwania epidemii COVID-19

1. Dziecko przebiera się samodzielnie w boksie szatniowym.
2. Po wejściu na salę zajmuje miejsce wyznaczone przez pracownika świetlicy.
3. W świetlicy sprawowana jest opieka z uwzględnieniem zasad dystansu społecznego i z zachowaniem
podstawowych zasad higieny. Środki do dezynfekcji rozmieszczone są w sposób umożliwiający łatwy
dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
4. Dzieciom nie wolno przynosić do Szkoły żadnych zabawek i osobistych przedmiotów (z wyjątkiem
„śniadaniówki”, piórnika, książek i zeszytów). Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w
czasie zajęć ( odrabiania zadań domowych) mogą znajdować się na stoliku. Uczniowie nie powinni
wymieniać się podręcznikami, przyborami szkolnymi między sobą. Dotyczy to również napojów,
kanapek, owoców, słodyczy.

1

5. Dzieci nie mogą korzystać z gier, książek, pluszowych maskotek i innych elementów wyposażenia
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

14.
15.

świetlicy, których nie można zdezynfekować.
Zestawem klocków, puzzli, elementów konstrukcyjnych może się bawić tylko jedno Dziecko, a po
każdym użyciu zestaw musi być zdezynfekowany i przeniesiony do „kwarantanny”.
Zajęcia świetlicowe odbywają się również w miarę możliwości na boisku szkolnym, w sali
gimnastycznej oraz sali komputerowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Świetlicę wietrzy się (nie rzadziej, niż co godzinę) w trakcie przebywania w niej dzieci, przed
przyjęciem nowej grupy uczniów, po przeprowadzeniu dezynfekcji.
Ucznia i pracownika szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk - szczególnie przed
posiłkiem, po powrocie z boiska szkolnego, hali sportowej lub sali dydaktycznej, toalety, ochrona
podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zaopatrzenie się w odpowiednią ilość
chusteczek higienicznych.
Posiłek przyniesiony przez Dzieci spożywany jest pod opieką nauczyciela w wyznaczonym miejscu.
Szkoła nie zapewnia wody pitnej, uczeń przynosi własną butelkę z wodą / napojem.
W przypadku pojawienia się objawów chorobowych, uczeń ( temperatura powyżej 37 stopni Celsjusza)
zostaje odizolowany w osobnym pomieszczeniu- sala nr 3 i oczekuje na przyjazd Rodziców. Rodzice
zobowiązani są do podania numeru kontaktowego w celu umożliwienia szybkiej wymiany informacji
miedzy innymi na temat stanu zdrowia dziecka.
Dzieci zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Nauczycieli i Personelu
Szkoły. Jeśli Dziecko będzie stwarzać zagrożenie dla siebie i innych, nie będzie mogło korzystać ze
świetlicy szkolnej w okresie zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19.
13.
Istnieje bezwzględny zakaz wchodzenia do świetlicy (lub przyłączania się do grupy
przebywającej
w innej Sali dydaktycznej, na boisku szkolnym lub hali sportowej) uczniom, którzy
nie zostali zapisani na zajęcia. Wyjątek stanowi pora wydawania posiłków.
Nauczyciel i pracownicy świetlicy zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy,
zakrywania ust i nosa oraz noszenia rękawic ochronnych podczas wykonywania obowiązków.
Rodzic (opiekun prawny) przebywający na trenie szkoły w tzw. części wspólnej szkoły zobowiązany
jest przestrzegać przyjęte zasad bezpieczeństwa sanitarnego, czyli stosować jednorazowe rękawiczki
lub płyn dezynfekujący, zakładać indywidualną ochronę ust i nosa oraz zachować bezpieczny
półtorametrowy dystans przestrzenny od innych osób.

Zasady wydawania posiłków - przerwy żywieniowe
1.

2.
3.
4.
5.

Personel kuchenny, pracownicy obsługi ograniczają kontakty z uczniami zachowując bezpieczny
półtorametrowy dystans przestrzenny od innych osób. Zasłaniają usta i nos oraz noszą jednorazowe
rękawiczki.
Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów – podział na trzy tury
żywieniowe.
Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.
Pracownik kuchni podaje uczniowi czyste naczynia i sztućce.
Zaraz po spożyciu posiłku uczeń w maseczce opuszcza salę.

Zasady odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej
1. Dziecko odbierane jest ze świetlicy osobiście przez Rodzica/opiekuna prawnego lub inną upoważnioną
przez Rodzica dorosłą osobę z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa (np. do
odwołania obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych).
2. Rodzic zatrzymuje się przed wejściem do świetlicy zachowując dystans społeczny.
3. Pracownik Szkoły otwiera drzwi i z odległości co najmniej dwóch metrów odbiera od Rodzica
informację: imię i nazwisko ucznia.
4. Rodzic oczekuje na Dziecko przed wejściem do świetlicy.
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5. Nauczyciel mający ostatnią lekcję w klasie pierwszej, przyprowadza dzieci zapisane do świetlicy.
W razie potrzeby informuje opiekuna świetlicy o stanie ich zdrowia. Pozostali uczniowie udają się pod
opieką nauczyciela do szatni.
6. Dziecko ubiera się samodzielnie w boksie szatniowym.
7. Następnie Dziecko przekazywane jest Rodzicowi.
Sposób prezentacji procedury
1. Dokument umieszcza się na stronie internetowej szkoły.
2. Uczniów, nauczycieli i rodziców (opiekunów prawnych) zapoznaje się z obowiązującą w szkole procedurą
poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły do przestrzegania treści niniejszego dokumentu.
Tryb dokonania zmian w procedurze
Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady
pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany
nie mogą być sprzeczne z prawem.
Procedury wchodzą w życie z dniem: 1 września 2021 r.
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