Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 11 Dyrektora Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Smrokowie z dnia 28.08.2020 r.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W OKRESIE ZAGROŻENIA
EPIDEMICZNEGO COVID-19
1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel/ wychowawca świetlicy wietrzy salę,
w której będą przebywali uczniowie (świetlicę należy wietrzyć nie rzadziej niż
co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy).
3. Jedna grupa uczniów powinna przebywać w wyznaczonej sali świetlicowej
w miarę możliwości pod opieką tych samych wychowawców.
4. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób
umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
5. Należy zwracać uwagę na uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem,
szczególnie przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze
świeżego powietrza.
6. Wychowankowie pracują, bawią się w wyznaczonych strefach oraz w miarę
możliwości przy stolikach w stałych miejscach.
7. Obowiązuje zakaz przynoszenia własnych zabawek przez dzieci.
8. W sali świetlicowej pozostają jedynie zabawki, wyposażenie i sprzęt, który
można zdezynfekować.
9. Pomoce dydaktyczne, zabawki używane przez uczniów w świetlicy szkolnej
są odkładane w wyznaczone miejsce i dezynfekowane po zakończonych
zajęciach.
10. W przypadku, gdy podczas zajęć świetlicowych uczeń korzysta z własnych
przyborów szkolnych, nie może wymieniać się nimi z innymi uczniami.
11. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci,
prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim
sanitarny.
12. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel poleca uczniom
ustawienie się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra
odległości od innych osób. Uczniowie wychodzą spokojnie z sali do szatni
z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.
13. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID -19
(np. gorączka, wymioty, biegunka, kaszel, duszności) dziecko jest izolowane
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym przez dyrektora szkoły
miejscu i natychmiast powiadamia się rodziców/ opiekunów prawnych
w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
14. Zalecaną formą kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi jest kontakt
telefoniczny.

