PROCEDURY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JAKUBA WEJHERA W GÓRZE
Procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS
oraz aktualnych przepisów prawa z uwzględnieniem specyfiki szkoły
§1
Wariant stacjonarny – A
1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie dojeżdżający,
następnie uczniowie, których oboje rodzice pracują i nie mogą zapewnić innej opieki.
2. Rodzice uczniów uczęszczających na zajęcia świetlicowe winni pozostawać
w kontakcie ze szkołą i niezwłocznie odbierać telefon oznaczony w karcie zgłoszenia,
jako numer do szybkiej komunikacji.
3. W okresie pandemii dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe są podprowadzane
przez rodziców do drzwi wejściowych szkoły, a następnie przekazywane
dyżurującemu pracownikowi szkoły, który odprowadza dziecko do świetlicy szkolnej.
4. Odbieranie dzieci ze świetlicy odbywa się o podanej przez rodziców godzinie.
5. Dziecko podprowadzana jest do drzwi wejściowych, przy których winni oczekiwać
rodzice, bądź osoby upoważnione.
6. W świetlicy szkolnej przy wejściu znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk.
7. Sala świetlicowa wietrzona jest co godzinę, w tym w szczególności przed przyjęciem
wychowanków.
8. Jeżeli u dziecka, które przebywa w świetlicy, podejrzewa się zakażenie
koronawirusem (duszności, kaszel, gorączkę, a czasem objawy tzw. „jelitówki”)
należy postępować według §7 Regulaminu funkcjonowania szkoły w okresie
epidemii COVID-19 w Szkole Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze.
9. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć w świetlicy
mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze.
10. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
11. Uczeń zgłasza nauczycielowi złe samopoczucie.
12. Uczeń stosuje się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników
szkoły.
13. Uczeń stosuje zasady i procedury związane z panującą epidemią COVID-19:
zachowuje dystans podczas zabawy, dba o higienę rąk, unika dotykania oczu, nosa,
ust, stosuje ochronę podczas kichania i kaszlu.
14. W przypadku niemożności zachowania dystansu uczeń winien nosić maseczkę.
§2
Wariant hybrydowy– B
1. W przypadku konieczności częściowego zawieszenia stacjonarnej pracy szkoły,
zajęcia świetlicowe prowadzone są tylko dla uczniów uczęszczających do szkoły.
2. W przypadku częściowego zawieszenia zajęć, zajęcia świetlicowe dla uczniów nadal
uczęszczających do szkoły odbywają się bez zmian.
3. W czasie częściowego zawieszenia stacjonarnej pracy szkoły obowiązują procedury
zawarte w §1.
§3
Wariant zdalny - C
1. W przypadku zawieszenia zajęć edukacyjnych w szkole zostają zawieszone również
zajęcia świetlicowe.

