REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W RUMI
W CZASIE ZAGROŻENIA COVID – 19.
PROCEDURY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY
PODSTWOWEJ NR 9 W CZASIE ZAGROŻENIA COVID – 19.
 Kartę zapisu do świetlicy można pobrać na stronie internetowej szkoły.
 W związku z zachowaniem bezpieczeństwa w czasie epidemii Covid – 19 ogranicza się
liczbę dzieci zapisanych do świetlicy.



Do świetlicy mogą zostać zapisani wyłącznie uczniowie klas I-III.
Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci pracowników systemu ochrony
zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych,
realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
Covid – 19.



Karty zapisu do świetlicy należy złożyć w pojemniku umieszonym w przedsionku
głównych drzwi wejściowych lub odesłać mailem na adres szkoły wraz
z poświadczeniem miejsca pracy.
 W związku z ograniczoną liczba dzieci powołuje się w Szkole Podstawowej Nr 9
w Rumi Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do
zapisu do świetlicy szkolnej w składzie:
- wicedyrektor szkoły
- nauczyciele świetlicy
PROCEDURY POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA
W CZASIE EPIDEMII:
 Zajęcia odbywają się w świetlicy szkolnej.
 W świetlicy znajdują się środki do dezynfekcji rąk, rozmieszczone w sposób
umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk- przed przyjściem do świetlicy,
przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania
i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 Świetlica będzie wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci
w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po
przeprowadzeniu dezynfekcji.
 W zajęciach świetlicowych nie mogą wziąć udziału dzieci u których pracownik szkoły
zaobserwuje objawy mogące wskazać na infekcję dróg oddechowych, w tym
szczególności gorączkę, kaszel. Uczeń zostanie niezwłocznie odizolowany od grupy,
a rodzic zobowiązany do szybkiego odbioru.
 Uczeń posiada własne przybory szkolne, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku lub w tornistrze. Jednakże uczniowie nie mogą wymieniać się tymi przyborami
między sobą. (ogranicza się do minimum przyborów w tym zabawek).











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, umywalki i kranu oraz sprzętu
sportowego.
Uczniowie muszą być przyprowadzani do świetlicy i odbierani z niej przez osoby bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
Pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, które dziecko idzie do domu.
Rodzic/opiekun prawny oczekuje na dziecko w przy głównych drzwiach wejściowych.
Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie dystansu
społecznego.
W przypadku braku możliwości zachowania dystansu w świetlicy zaleca się
dzieciom w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami osłonę ust i nosa maseczką
(w szczególności dotyczy dzieci przewlekle chorych).
Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę
zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
powinien odizolować ucznia w przeznaczonym do tego pomieszczeniu zachowując
dystans od innych osób. Następnie niezwłocznie informuje rodzica/opiekun prawnego
o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się
przez dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica/opiekuna
prawnego w karcie zapisu.
Stworzono na podstawie wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół
i placówek. Wytyczne obowiązują w czasie zagrożenia Covid – 19.

