ANEKS NR 1
DO REGULAMINU ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11
W MIELCU

Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii
1.W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: regularne mycie rąk wodą z
mydłem, szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i
po powrocie ze świeżego powietrza,
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
2.W łazience nie może przebywać więcej uczniów niż jest toalet.
3.W świetlicy może przebywać uczeń bez objawów chorobowych takich jak katar,
kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.
4.W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole,
zostanie ono umieszczone w gabinecie pielęgniarki do czasu odbioru go przez
rodzica.
5.Przed rozpoczęciem zajęć wychowawca świetlicy lub specjalista prowadzący
zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w
ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych. (załącznik nr1)
6.Jedna grupa uczniów powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej.
Grupa może liczyć nie więcej niż 25 uczniów, nie więcej niż 20 w przypadku kiedy
w grupie jest uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
7.Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów,
zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach
opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub
dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
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8.Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi
kolegami oraz nie może ich pożyczać. Wykorzystywane podczas zajęć
organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, pomoce dydaktyczne,
materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego
ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi.
9. Uczeń nie dzieli się z innymi drugim śniadaniem, piciem.
10.Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów / reguł
warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie szkoły: w budynku, na placu zabaw,
na boisku szkolnym oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez
uczniów.
11.Rodzic zgłasza odbiór dziecka ze świetlicy pracownikowi szkoły lub
nauczycielowi i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki do
wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum
kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
12.Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, rodzic odbiera od
nauczyciela zachowując dystans 1,5m.
13.Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw lub boisko sportowe, nauczyciel
przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym
powietrzu.
14. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest
do polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum
1,5 metra odległości od innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do
egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z
zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.
15.W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali ze szkolnego
placu zabaw i boiska sportowego .Plac zabaw i boisko szkolne są zamknięte dla
rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych
osób postronnych.
16.Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w
przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa).
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Załącznik nr1

Monitorowanie wietrzenia sal
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