Załącznik nr 2

PROCEDURA ORGANIZACJI
ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZYCH (ZAJĘĆ ŚWIETLIWOWYCH)

1. Szkoła organizuje w reżimie sanitarnym zajęcia świetlicowe dla
uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy
szkolnej.
2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem
zasady 2,5 m² na osobę. W razie potrzeby będą wykorzystane inne sale
dydaktyczne.
3. W celu skorzystania z możliwości opieki nad dzieckiem w świetlicy
szkolnej rodzic zgłasza taką potrzebę do wychowawcy świetlicy (karta
zapisu dziecka do świetlicy). Rodzic może upoważnić maksymalnie
2 osoby do odbioru dziecka ze świetlicy. Wychowawcy przekazują taką
informację do dyrektora/wicedyrektora szkoły.
4. W grupie może przebywać do 25 uczniów.

W miarę możliwości

do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. Jedna grupa
uczniów

przebywa

w

wyznaczonej

stałej

sali.

Z

sali

usunięte

są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub
zdezynfekować. Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach nr 19 (sala
główna) oraz 14 i 29.
5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć
mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.
Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
6. Uczniowie nie mogą zmieniać przydziału grup.
7. Zajęcia mogą odbywać się w sali gimnastycznej, w której

może

przebywać jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt
sportowy będzie dezynfekowany.
8. Uczniowie korzystają

z boiska szkolnego oraz placu zabaw w czasie

pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu zmianowości grup
i dystansu pomiędzy nimi. Korzystanie z boiska szkolnego oraz placu
zabaw odbywa się wyłącznie pod opieką nauczyciela. Sprzęt na boisku
wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem
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detergentu lub dezynfekowany. Na boisku mogą przebywać dwie grupy
przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
9. Ograniczone są aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy
uczniami (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku/placu zabaw,
dostosowanie formy gier i zabaw).
10.

Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy w interwałach

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa
spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
11.

Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,

a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
12.

Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych

przedmiotów (zabawki, telefon, gadżety elektroniczne itp.).
13.

Uczniowie nie mogą pozostawiać swoich rzeczy w szafkach

szkolnych.
14.

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. 1,5 m.
15.

Rodzic

przyprowadzający

dziecko

do

je pod opiekę wychowawcy świetlicy przy

szkoły

przekazuje

wejściu oznaczonym

symbolem „I” (wejście od strony sali gimnastycznej).
16.

Rodzic odbiera dziecko ze świetlicy po zgłoszeniu tego faktu

p. woźnej przy głównym wejściu do szkoły.
17.

Najpóźniej w pierwszym dniu korzystania z zajęć opiekuńczo –

wychowawczych przez dziecko, rodzic/prawny opiekun wypełnia
stosowne

dokumenty

i

oświadczenia

oraz

zobowiązuje

się

do natychmiastowego informowania szkoły o jakiejkolwiek zmianie
informacji zawartych w oświadczeniach.
18.

Nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

z uczniami na terenie szkoły wyjaśniają uczniom, jakie zasady
bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały wprowadzone.
Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia
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w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje
zachowanie bez poczucia lęku.
19.

Nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

z uczniami na terenie szkoły prezentują techniki właściwego mycia rąk
wg instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu w szkole.
20.

Nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

z uczniami na terenie szkoły prowadzą profilaktykę prozdrowotną
ze szczególnym zwróceniem uwagi na częstotliwość mycia rąk,
zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania ust,
nosa i oczu oraz bezwzględnie monitorują poprawność stosowania
przez dzieci wprowadzonych instrukcji.
21.

Przed wejściem do sal świetlicy znajdują się płyny do dezynfekcji

rąk; korzystają z nich uczniowie i wychowawcy.
22.

Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez

objawów chorobowych sugerujących chorobę.
23.

Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie

odizolowane w izolatorium (sala 46) zorganizowanym przez szkołę
z

zapewnieniem

min.

2

m

odległości

od

innych

osób,

a rodzice/opiekunowie zostaną zobowiązani do pilnego odebrania
ucznia ze szkoły.
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