PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PRACY ŚWIETLICY W OKRESIE
PANDEMII COVID-19

W oparciu o:
1. Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Nr 17 im. „Zawiszaków
Proporca Victoria” dotyczące zasad higieny w związku z profilaktyką zagrożenia SARSCoV-2 od 1 września 2020 r.
2. Wytyczne sanitarne GIS, MZ i MEN
PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 59 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze.
zm.),
4. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
5. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818
i 2197),
6. Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
7. Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
8. Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2018 poz. 2140).
10. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz.
69),
11. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r. (publikacja z dnia 5 sierpnia 2020r. dostęp
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-worganizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii).

ZASADY ORGANIZACJI PRACY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów kl. I - IV, których rodzice zgłosili
potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.

2. Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
3. Zapisy do świetlicy dokonywane są do 02.09.2020 r :
➢ drogę papierową - Karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej
w zakładce świetlica.
4. Formularze dostępne będą również w formie papierowej - wydrukowane znajdują się
przy
wejściach
do
szkoły,
bądź
u
wychowawcy
klasy.
5. Uczniowie w godz. 7.00 – 8.00 przebywają w sali dydaktycznej nr 17, gdzie opiekę
nad nimi sprawuje nauczyciel.
6. W godzinach popołudniowych tj. od godz. 16:00 - 17.30 przewiduję się łączenie grup
z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.
7. W uczniowie klas 1-3 nieuczęszczający na religię pozostają pod opieką wychowawcy.
8. W celu ograniczenia aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy klasami
koła świetlicowe będą organizowane tylko w danej grupie, w której pracuje
wychowawca.
9. Wszystkie imprezy i uroczystości świetlicowe zostają zawieszone do odwołania.
10. Każda grupa świetlicowa pracuje zgodnie z opracowanym przez wychowawcę
planem pracy.
11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, w szafce lub w tornistrze.
12. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
13. Sale świetlicowe należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w
razie potrzeby także w czasie zajęć.
14. Uczniowie przebywają na korytarzu rotacyjnie w momencie wietrzenia klasy. Grupa
spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
15. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w salach świetlicowych
w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
16. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej będą jak najczęściej wychodzić na
świeże powietrze (z wyłączeniem dni ze smogiem, deszczem, mrozem poniżej -10˚
C).
17. Rodzic powinien zapewnić dziecku odpowiednią ilość płynów, napojów.
18. Na boisku szkolnym uczniowie przebywają w strefach ograniczających kontakt
uczniów z różnych klas przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy
nimi.
19. Opracowano grafik rotacyjnego spożywania obiadów w stołówce oraz
w wyznaczonych do tego miejscach.
20. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo
zdezynfekować. Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji
stołów, krzeseł, włączników, powierzchni podłogowych.
21. Sprzęt sportowy wykorzystywany podczas zajęć świetlicowych powinien być
regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej
możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
22. Uczniowie świetlicy przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia
zabawek, biżuterii i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.
23. Nauczyciele świetlicy regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach
higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu

częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób
zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
24. Nauczyciele świetlicy wraz ze swoimi klasami zachowują dystans społeczny między
sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
25. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych
uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
26. W szkole podczas odbioru dziecka z placówki rodzic lub upoważniona osoba
zatrzymuje się w wyznaczonym miejscu – szatnia od strony ul. Urszuli – zachowując
dystans min. 15 m. od innych .Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę
- telefonicznie, o fakcie wyjścia dziecka do domu lub odbiór jest przez karty odbioru.
27. W sytuacji gdy, dzieci przebywają czasie zajęć świetlicowych na boisku, patio czy
placu zabaw, rodzic/opiekun odbiera go osobiście.
28. Dziecko przebywające w świetlicy ukończyło 7 r. ż, a osoba, która je odbiera ma
ukończone 10 lat i rodzice wyrazili swoją wolę w tej kwestii na piśmie, oświadczając,
że ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót do domu obojga nieletnich
dzieci ( zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego).
29. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej
oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 13 roku życia
( zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego).
30. Uczeń odebrany z zajęć świetlicowych (np. zajęcia dodatkowe poza szkołą oraz
zajęcia sportowe, odebrany przez rodziców/opiekunów) nie ma możliwości powrotu
do grupy świetlicowej.
31. Wszelkie załatwianie spraw rekomendujemy załatwiać drogą elektroniczną. Osobisty
kontakt z nauczycielem świetlicy należy poprzedzić informacją mailową, telefonicznie
lub poprzez dziennik elektroniczny Librus.
32. W sytuacjach nieuregulowanych w powyższym regulaminie zastosowane zostają
wytyczne zawarte w Procedurach organizacji zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej
nr 359 im. Zawiszaków Proporca „Victoria”

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Z treścią niniejszego regulaminu zapoznaje się pracowników i rodziców/prawnych
opiekunów uczniów.
2. Regulamin bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
3. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

