Procedura bezpieczeństwa w świetlicy szkolnej
1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych (zwłaszcza
sugerujących infekcję dróg oddechowych) oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców
(opiekunów) oraz osoby upoważnione bez objawów chorobowych (zwłaszcza
sugerujących infekcję dróg oddechowych). W drodze do i ze szkoły opiekunowie z
dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w
przestrzeni publicznej.
3. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci zobowiązane są do zachowania
wszelkich środków ostrożności, przede wszystkim stosowania osłony ust i nosa oraz
zachowania dystansu społecznego w stosunku do innych rodziców i opiekunów.
4. Dziecko przychodzi do szkoły lub jest przyprowadzane przez rodzica/opiekuna o
pełnych (co 30 minut) godzinach. Rodzic/opiekun nie wchodzi na teren szkoły.
5. W godzinach porannych wyznaczony nauczyciel co 30 minut schodzi do szatni po
uczniów i zaprowadza ich do świetlicy szkolnej.
6. W godzinach popołudniowych wyznaczony nauczyciel zaprowadza dziecko do szatni
(co 30 min. i zgodnie z informacją podaną w karcie zapisu dziecka do świetlicy) i
przekazuje rodzicom/opiekunowi prawnemu lub osobie upoważnionej (po
wcześniejszym sprawdzeniu).
7. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (zwłaszcza
po przyjściu do świetlicy, przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety), ochrona
podczas kichania lub kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
8. Sale świetlicowe będą wietrzone, również podczas zajęć świetlicowych.
9. W świetlicy będzie przeprowadzana codziennie dezynfekcja (sal, toalet).
10. Uczniowie przebywają w wyznaczonej sali. Nie ma możliwości rotacji uczniów
między salami.
11. Uczeń posiada własne przybory szkolne (ołówki, kredki itp.). Nie ma możliwości
korzystania z rzeczy innego ucznia.
12. Uczniowie przynoszą własne śniadania oraz napoje. Należy uczulić dzieci, by nie
korzystały z jedzenia i picia innych uczniów.

13. W celu zachowania bezpieczeństwa dziecko powinno mieć podpisane rzeczy oraz
przybory szkolne np. bidon, śniadaniówkę, zeszyty, książki itp.
14. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci przedmiotów np.zabawek, pluszaków z
domu.
15. Gdyby sytuacja epidemiologiczna uległa zmianie, wówczas będą wprowadzane
dodatkowe środki zapobiegające możliwemu zarażeniu się wirusem SARS- CoV 2
np. obowiązek noszenia maseczek ochronnych. Wszelkie informacje będą ogłaszane
przez dyrektora szkoły.
16. Jeżeli pracownik szkoły zauważy u dziecka objawy chorobowe (w tym kaszel, katar,
ból głowy, apatia) niezwłocznie zawiadamia rodzica (opiekuna) oraz dyrektora
szkoły.
17. Rodzic (opiekun) zobowiązany jest odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po
otrzymaniu informacji o jego stanie zdrowia.
18. W celu uniknięcia rozprzestrzeniania się objawów chorobowych, do momentu
przyjazdu rodzica/opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej do odbioru, dziecko
będzie przebywać w osobnym pomieszczeniu przeznaczonym do izolacji. Dziecko
będzie w tym czasie pod stałym nadzorem wyznaczonej do tego celu osoby dorosłej.
19. Jeśli dziecko będzie stwarzać zagrożenie dla siebie i innych, nie będzie mogło
korzystać ze świetlicy szkolnej.

