REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Niepublicznej Ogólnokształcąca Szkoły Muzycznej I stopnia „Elementarz” oraz
Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Elementarz”
NA CZAS PANDEMII COVID-19
obowiązuje od 22 marca 2021 r.
1. Zajęciami wychowawczo-opiekuńczymi w świetlicy szkolnej objęte są dzieci osób
zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób
realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.
2. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w warunkach domowej izolacji.
3. Świetlica obejmuje opieką dzieci z klas I-III. W wyjątkowych sytuacjach – za zgodą
dyrektora szkoły zajęciami mogą być objęci uczniowie klas starszych.
4. Rodzice są zobowiązani zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
5. Zapisy dzieci do świetlicy odbywają się drogą elektroniczną. Zgłoszenie należy
przesłać do sekretariatu szkoły drogą e’mailową lub poprzez dziennik elektroniczny
Fryderyk.
6. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców – co najmniej do
godz. 16:15.
7. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą
organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.
8. Minimalna przestrzeń do zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w sali
świetlicowej nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
9. Codzienna obecność dziecka w świetlicy nie jest obowiązkowa – dziecko korzysta
z opieki świetlicowej według potrzeb pracujących rodziców.
10. Rodzice przyprowadzają dziecko do szkoły i przekazują je pracownikowi szkoły
dyżurującemu przy drzwiach wejściowych.
11. Jeżeli kilkoro rodziców/opiekunów przyjdzie jednocześnie, czekają przed szkołą na
przyjęcie dziecka, zachowując przepisowe odległości (min. 1,5 m) oraz obowiązkowe
maseczki ochronne.
12. O odbiorze dziecka przez osobę upoważnioną rodzice informują wychowawcę
świetlicy pisemnie (imię i nazwisko osoby upoważnionej, data, tel. kontaktowy,
podpis rodzica). Wyrażając zgodę na odbiór dziecka przez osobę upoważnioną, biorą
za nie odpowiedzialność w drodze do domu.
13. Rodzice są zobowiązani do powiadomienia szkoły o zmianach
w zatrudnieniu, zmianie adresu, telefonów kontaktowych, osób upoważnionych
do odbioru ich dziecka.
14. Szkoła zapewnia uczniom przebywającym w świetlicy warunki do pracy zdalnej,
wypoczynku, aktywności ruchowej, zabaw z rówieśnikami oraz rozwijania
zainteresowań.
15. W czasie pobytu w świetlicy dzieci uczestniczą w zajęciach prowadzonych
przez wychowawcę świetlicy, nauczyciela lub inną osobę dorosłą zatrudnioną w
szkole.
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16. Wychowawca świetlicy na bieżąco informuje rodziców o sytuacji wychowawczej ich
dziecka z wykorzystaniem przyjętych w szkole zasad komunikacji online.
17. Dziecko uczęszczające do świetlicy zobowiązane jest do grzecznego i kulturalnego
zachowania.
18. W świetlicy obowiązuje dzieci obuwie zmienne.
19. Uczniów w świetlicy szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: niepodawanie ręki
na powitanie, częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie
dotykania oczu, nosa i ust. Przy wejściu mierzona jest temperatura bezdotykowym
termometrem, chyba że rodzic nie wyrazi na to zgody.
20. Drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają się osoby w
szkole powinny być otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich
otwierać (dotykać).
21. Uczniowie i pracownicy poruszający się w przestrzeniach wspólnych szkoły są
zobowiązani do zachowania dystansu i noszenia maseczek ochronnych.
22. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się przy wejściu do szkoły oraz w świetlicy.
Stosowanie ich odbywa się pod nadzorem nauczyciela świetlicy.
23. Świetlica jest wietrzona nie rzadziej niż co godzinę, a w szczególności przed
przyjściem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
24. W świetlicy znajdują się wyłącznie przedmioty i sprzęty, które można skutecznie
umyć lub zdezynfekować.
25. Pracownik obsługi dezynfekuje powierzchnie płaskie (stoliki, krzesła, biurko, pomoce,
podłoga) oraz powierzchnie wspólne (klamki, włączniki) zgodnie z ustalonym przez
dyrektora harmonogramem.
26. Podczas zajęć świetlicowych dzieci w miarę możliwości zachowują wymagany
dystans społeczny.
27. Uczniowie przebywający w świetlicy posiadają własne przybory, które w czasie zajęć
mogą znajdować się na stoliku lub w tornistrze.
28. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
29. W ramach zajęć świetlicowych organizuje się wyjścia w miejsca otwarte jak park czy
tereny zielone (z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni
publicznej).
30. Spożywanie posiłków odbywa się w grupie, w której realizowane są zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu. Możliwe jest spożywanie
posiłków w sali świetlicowej.
31. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być
przynoszone w pojemnikach prywatnych i takich spożywane.
32. Dzieci nie dzielą się z innymi przyniesionym do szkoły jedzeniem i piciem.
33. Jeżeli u ucznia zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcje dróg
oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel, następuje izolacja ucznia do
odrębnego pomieszczenia z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych
osób. Niezwłocznie powiadomiony zostaje rodzic/opiekun prawny o konieczności
odebrania ucznia ze szkoły.
34. Rodzice/opiekunowie uczniów zobowiązani są do przypominania dzieciom
podstawowych zasad higieny w okresie epidemii COVID-19.
Dyrektor szkoły
Maria Lorek
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