
Aneks do regulaminu Świetlicy Szkolnej

w Publicznej Szkole Podstawowej w Pławnie

(z uwzględnieniem wytycznych MEN, MZ, GIS 

na czas pandemii COVID-19)

1. W zajęciach świetlicowych mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie zdrowi,

bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby

w innych salach dydaktycznych.

3. Świetlica  szkolna  oraz  sale,  w  których  odbywają  się  zajęcia  świetlicowe

muszą być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie

potrzeby  także  w czasie  zajęć, w tym w szczególności  przed  przyjęciem

wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

4. Przed salą świetlicową zamieszczone są środki do dezynfekcji rąk.  

5. Uczniowie  zobowiązani  są  regularnego  mycia  rąk  wodą  z  mydłem,

w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze

świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.

6. Przed spożyciem posiłków należy zdezynfekować ręce.

7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy szkolnej, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić 

do nich dostęp. 

8. Uczeń podczas zajęć świetlicowych używa  własnych  przyborów, które 

w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. 

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

9. Zalecane jest  korzystanie przez uczniów z placu zabaw, boiska  szkolnego

oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zasad

bezpieczeństwa i higieny. 



10. Spożywanie posiłków organizowane jest w sposób bezpieczny (małe, stałe

grupy, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie). 

11. Podczas  przerw  obiadowych,  a  także  podczas  przerwy  śniadaniowej

w świetlicy mogą przebywać jedynie uczniowie spożywający posiłek. 

12. Podczas wydawania obiadów, w kolejce może przebywać maksymalnie pięć

osób  podchodząc  w  wyznaczone  miejsca.  Kolejne  osoby  wchodzą  do

świetlicy po wcześniejszym zajęciu miejsc  przez uczniów, którzy odebrali

posiłek i  zajęli swoje miejsca przy stolikach. Pozostali  uczniowie z grupy

przebywają na korytarzu przed świetlicą zachowując między sobą bezpieczne

odległości (1,5m).

13. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowany w

odrębnym pomieszczeniu.  O fakcie tym niezwłocznie powiadomieni zostają

rodzice/opiekunowie, którzy zobowiązani są do  pilnego odebrania dziecka

ze szkoły.

 

Uczniów w świetlicy obowiązują zasady higieny tożsame z zasadami przyjętymi

w szkole.


