Załącznik nr 3
do KARTY ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY W SP 3 W DĘBICY
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM
OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01.09.2021
1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz
gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach nr 12 i 14 w świetlicy szkolnej w wyznaczonych salach
dydaktycznych w budynku klas 1-3 oraz na podwórku szkolnym. W miarę możliwości należy unikać
zmiany pomieszczeń oraz wymiany i łączenia grup uczniów.
3. Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie dystansu
społecznego. W miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym powietrzu.
4. W razie zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka, pracownik szkoły może zmierzyć
uczniowi temperaturę i zgłosić ten fakt do sekretariatu, skąd przekazywana jest rodzicom
telefoniczna informacja o bezzwłocznym odebraniu dziecka ze szkoły.
5. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co
najmniej 1 raz na godzinę.
6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie i dezynfekcja rąk- przed przyjściem do
świetlicy, przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, toalety; ochrona podczas
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
7. Do szkoły dziecko przynosi tylko niezbędne rzeczy, własne przybory szkolne, którymi nie
wymienia się z innymi uczniami.
8. Po opuszczeniu świetlicy przez dzieci z grupy porannej, nauczyciel pełniący dyżur w świetlicy
dezynfekuje biurko, stoliki, krzesła, szafki na plecaki oraz klamki i włączniki światła.
9. Rodzice i osoby upoważnione mogą wejść na teren szkoły głównymi drzwiami przewiązki oraz
odebrać dziecko ze świetlicy osobiście zachowując zasady bezpieczeństwa zawarte w wytycznych
ministerialnych.
10. W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się
telefonicznie, mailowo lub osobiście w wyznaczonych punktach szkoły z zasłoniętymi ustami i nosem
oraz zachowaniem dystansu min. 1,5 metra.

Stworzono na podstawie: wytycznych MEN, MZ oraz GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021r.

