Aneks
do Regulaminu Świetlicy Szkolnej
Aneks wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii Sars– Cov– 19.
Wchodzi w życie 1.09. 2020 roku.
1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
górnych dróg oddechowych oraz gdy inni domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji.
2.Uczniowie uczeszczający do świetlicy szkolnej przed lekcjami przyprowadzani są przez rodzica/
opiekuna/ do drzwi wejściowych budynku B, dziecko dezynfekuje ręce po czym samodzielne udaje
się do szatni a następnie do sali świetlicowej. Natomiast po lekcjach uczniowie kl.II- III
przyprowadzani są z budynku A przez wychowawców z zachowaniem przyjętych procedur.
3.Przy odbiorze dziecka ze świetlicy szkolnej rodzic lub inna upoważniona osoba korzysta z
domofonu.
4. Jeżeli uczeń będzie odbierany przez inną osobę niż rodzic /opiekun prawny/ rodzice
zobowiązani są do: umieszczenia nazwisk oraz numeru dowodu tożsamości osób upoważnionych
do odbioru dziecka na karcie zgłoszenia do świetlicy szkolnej.
5. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych salach dydaktycznych
w miarę możliwości z zachowaniem dystansu społecznego.
6. Planowane są częste zajęcia na świeżym powietrzu.
7. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie korzystają wyłącznie z własnych przyborów, nie
wymieniają się przyborami.
8. Jeżeli u ucznia będą występowały objawy infekcji górnych dróg oddechowych ( katar, kaszel,
gorączka) uczeń zostanie odizolowany w osobnym pomieszczeniu ( gabinet higienistki) i zostaną
wszczęte obowiązujące w szkole procedury.
9.
Na zajęcia świetlicowe uczniowie nie mogą przynosić własnych zabawek ( wyjątkiem są
uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych).
10. Podczas przerw na korytarzu szkolnym w budynku B może przebywać tylko jedna grupa
wychowawcza z zachowaniem procedur (obowiązkowa maseczka, dezynfekcja rąk po zakończeniu
przerwy).
11. Korzystanie z posiłków przez uczniów będzie odbywało się według ustalonego harmonogramu.
12. Odpłatność za posiłki będzie odbywać się wyłącznie online.
13. Ze względu na brak dostępu do automatu z wodą należy dzieci wyposażyć w większą ilość
napojów.
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