Aneks nr 1 do regulaminu świetlicy szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 w Opolu
Aneks wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii SARSCoV-19.
Wchodzi w życie 1.09.2020 r.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu
w roku szkolnym 2020/2021

1. Zapisy do świetlicy szkolnej odbywają się na podstawie wypełnionych

i

dostarczonych deklaracji – Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
2. Nauczyciele świetlicy szkolnej zapewniają opiekę uczniom w godzinach 7.00 – 16.30
(przed oraz po zajęciach lekcyjnych).
3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali świetlicy a oraz w salach dydaktycznych
edukacji wczesnoszkolnej (sale 1,2,3). Należy w miarę możliwości unikać zmiany
pomieszczeń oraz wymiany uczniów w grupach świetlicowych.
4. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
5. Rodzice/opiekunowie mogą odprowadzać dzieci pozostają w wyznaczonej strefie w
szkole, następnie uczniowie kierowani są przez nauczyciela świetlicy/pracownika
szkoły do sali świetlicowej.
6. Dzieci odbierane są ze świetlicy szkolnej przez rodziców/opiekunów prawnych lub
przez osoby wyznaczone w deklaracji. Rodzice pozostają w wyznaczonej strefie,
proszą pracownika szkoły o przekazanie informacji dotyczącej odbieranej osoby.
7. Przed wejściem do sali uczniowie myją/dezynfekują ręce.
8. Uczniowie biorą udział w zajęciach świetlicowych (plastycznych, muzycznych,
czytelniczych, mogą korzystać z pomocy w odrabianiu zadań domowych

i

innych). W czasie pogody uczniowie mogą korzystać ze szkolnego placu zabaw pod
opieką nauczyciela.
9. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnych
zasad przestrzegania higieny (częste mycie rąk, ochrona podczas kichania
kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa, ust).

i

10. Uczniowie przebywający w świetlicy podczas prac (m.in. plastycznych, odrabianych
zadań domowych) korzystają z własnych przyborów szkolnych.
11. Uczniowie nie przynoszą niepotrzebnych przedmiotów do szkoły. Nie mogą też
częstować się jedzeniem ani piciem.
12. Podczas zajęć w świetlicy oraz po ich zakończeniu sala jest wietrzona

i

dezynfekowana.
13. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy sugerujące chorobę

zakaźną (kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę),
powinien odizolować ucznia w przeznaczonym do tego pomieszczeniu zachowując
dystans minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie informuje
rodzica/opiekun prawnego o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
Stworzono na podstawie: wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia
oraz Głównego Inspektoratu Państwowego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020r

