
Załącznik nr 2
do wewnętrznego Regulaminu funkcjonowania
Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 7 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Słupsku
w czasie epidemii

ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH W CZASIE EPIDEMII

Celem  świetlicy  szkolnej  jest  zapewnienie  wszystkim  wychowankom  wszechstronnego,

harmonijnego  rozwoju  osobowego  oraz  bezpieczeństwa  w  czasie,  kiedy  Rodzice  przebywają

w pracy.

1. Postanowienia ogólne:

1) świetlica jest czynna w godzinach: 6.30 – 17.00;

2) w razie, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00 procedury przewidują:

a) kontakt telefoniczny z rodzicem/opiekunem dziecka,

b)  jeżeli  kontakt  telefoniczny będzie  niemożliwy kolejnym krokiem jest  powiadomienie

Dyrektora  Szkoły,  który  w  następstwie  powyższego  zadecyduje  o  dalszych  działaniach

w celu zapewnienia opieki dziecku;

3) do  świetlicy  szkolnej,  w  związku  z  obostrzeniami  epidemicznymi,  mogą  być  zapisani

wyłącznie uczniowie klas 0 - VIII, których obydwoje rodzice/opiekunowie prawni pracują,

co należy udokumentować zaświadczeniem od pracodawcy;

4) rodzice/opiekunowie  przyprowadzają  dziecko  wchodząc  do  Szkoły  wejściem  numer  3

(wschodnie, od strony świetlicy);

5) ze względu na bezpieczeństwo dzieci i personelu Szkoły rodzice odprowadzają dziecko  

do wyznaczonego miejsca, po czym czekają do momentu potwierdzenia przez nauczyciela

przejęcia opieki:

a) w przypadku przyprowadzenia dziecka na zajęcia świetlicowe w godzinach 6.30 – 7.30

obowiązuje wejście do Szkoły numer 3 (wschodnie),

b) w przypadku przyprowadzenia dziecka na zajęcia świetlicowe w godzinach 7.30 – 9.40

obowiązuje wejście do Szkoły numer 2 (główne);

6) dziecko zobowiązane jest  stawić się  w świetlicy szkolnej  niezwłocznie po ukończonych

zajęciach szkolnych;

7) wychowawcy świetlicy nie  ponoszą odpowiedzialności  za ucznia,  który po skończonych

zajęciach nie dotarł do świetlicy;
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8) aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, Rodzic/opiekun

zobowiązany jest przekazać Nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka; 

9) rodziców/opiekunów obowiązują  zasady przeciwepidemiczne  wskazane  w wewnętrznym

Regulaminie funkcjonowania NSP7 w czasie epidemii;

10)  po przekazaniu/odbiorze dziecka Rodzice niezwłocznie opuszczają teren Szkoły;

11)  uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy szkolnej i odbierani przez 

rodziców/opiekunów i osoby upoważnione w podaniu o przyjęcie dziecka do świetlicy 

szkolnej, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz nie 

przebywające na kwarantannie lub izolacji;

12)  uczniów świetlicy obowiązują ogólne zasady:

a) w świetlicy zachowujemy się spokojnie, nie przeszkadzamy koleżankom i kolegom,

b) uczniowie aktywnie biorą udział w zajęciach organizowanych w świetlicy,

c) zgłaszanie nauczycielowi wyjścia do toalety,

d) troska o bezpieczeństwo i higienę pracy,

e) stosowanie się do Regulaminu świetlicy, oraz zasad prowadzenia  zajęć świetlicowych,

f) zgłaszanie nauczycielowi złego samopoczucia lub innych problemów,

g) zasłanianie chusteczką lub zgiętym łokciem nosa i ust w czasie kichania i kaszlu,

h) unikanie dotykania nosa, oczu i ust, 

i) uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do Szkoły,  przed

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie ze świeżego powietrza,

j)  wychowankowie mają prawo do odpoczynku przed i  po zajęciach lekcyjnych oraz do

odrabiania prac domowych;

13) odbieranie  przez  rodziców/opiekunów  dzieci  przewidziane  jest  zgodnie

z ustalonymi zasadami:

a)  dziecko  odbierają  wyłącznie  rodzice/opiekunowie  bądź  osoby do  tego  upoważnione,

których stan zdrowia nie budzi zastrzeżeń;

14)  rodzic/opiekun  lub  osoba upoważniona  odbiera  dziecko  pojedynczo  (wejście  numer  3)

oczekując na korytarzu przy drzwiach świetlicy w bezpiecznej odległości od pozostałych

osób (wymagana maseczka i dezynfekcja rąk);

15)  przy przyprowadzaniu i odprowadzaniu dziecka zabronione jest wchodzenie  

rodzica/opiekuna do sali zajęć świetlicowych;

16)  podanie o przyjęcie dziecka do świetlicy musi być dokładnie wypełnione z uwzględnieniem

osób upoważnionych do odbioru dziecka i ich podpisami;

17)  rodzice oraz opiekunowie zobowiązani są do podania aktualnego numeru telefonu zarówno
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prywatnego jak i do miejsca pracy, miejsca zamieszkania i zameldowania dziecka:

a) w razie jakichkolwiek zmian powyższych informacji rodzice/opiekunowie zobowiązani

są do niezwłocznej aktualizacji tych danych;

18)  komunikacja między nauczycielem a rodzicem/opiekunem dziecka odbywa się wyłącznie

za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub kontaktu telefonicznego.

2. Organizacja zajęć w świetlicy:

1) w przedziale czasowym 6.30 – 7.30 zajęcia świetlicowe odbywają się w sali świetlicowej,

natomiast od godziny 7.30 do czasu zakończenia lekcji przez klasę 4b, prowadzonych w sali

świetlicy, w stołówce szkolnej;

2) na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących

infekcję  dróg  oddechowych  oraz  gdy  domownicy  nie  przebywają  na  kwarantannie  

lub w izolacji;

3) rodzice/opiekunowie  są  zobowiązani  do  wyposażenia  dziecka  w  worek  z  obuwiem

zmiennym.  Dziecko  przebiera  buty  na  korytarzu  przed  wejściem  do  sali  zajęć

świetlicowych, po czym obuwie wierzchnie umieszcza w swoim worku;

4) dziecko  samodzielnie  zdejmuje  odzież  wierzchnią,  następnie  pod  nadzorem nauczyciela

wiesza na wieszaku w taki sposób, aby nie stykała się z odzieżą innego ucznia.  Plecak

i worek umieszcza we wskazanym przez nauczyciela miejscu;

5) dziecko nie może przynosić do świetlicy szkolnej żadnych przedmiotów, z wyłączeniem

pożywienia i przyborów szkolnych oraz podręczników;

6) uczniowie  nie  mogą  samodzielnie  sięgać  po  sprzęt  świetlicowy,  natomiast  po  zabawie

porządkują  sprzęt  na  swoim  stanowisku  pracy,  który  zostanie  zdezynfekowany

przez nauczyciela w osobnym pomieszczeniu;

7) w  trakcie  zajęć  świetlicowych  podczas  obecności  kilku  nauczycieli  następuje  podział

uczniów na grupy świetlicowe, aby ograniczyć liczebność uczniów;

8) podczas  poruszania  się  na  terenie  Szkoły  uczniów  obowiązuje  zakrywanie  ust  i  nosa

oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa.  

3. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:  

 

1) przed zajęciem stanowiska pracy dziecko dokładnie (według instrukcji) myje ręce wodą  

z mydłem i zajmuje miejsce, którego nie zmienia w czasie przebywania w tej samej sali;
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2) zabronione jest samowolne wstawanie od stolika oraz przemieszczanie się bez wyraźnego

powodu;

3) uczeń  zobowiązany  jest  do  utrzymania  w  czystości  swojego  miejsca  pracy  (sprzątanie

po sobie), wszelkie uszkodzenia sprzętu niezwłocznie zgłasza nauczycielowi;

4) odpady sanitarne takie jak maseczki, rękawiczki, chusteczki higieniczne wyrzucane będą  

do specjalnego pojemnika umieszczonego w wyznaczonym miejscu. W żadnym wypadku

nie wolno tego typu rzeczy pozostawiać na stoliku;

5) w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego nauczyciele będą regularnie wietrzyć (co 

najmniej raz na godzinę) i dezynfekować pomieszczenia oraz sprzęt.

4. Spożywanie posiłków:

1) w związku z obostrzeniami w bieżącym roku szkolnym nie będzie funkcjonował sklepik

szkolny, wobec czego prosimy rodziców/opiekunów o odpowiednie zaopatrzenie dziecka  

w niezbędną ilość pożywienia i napojów (przypominamy, że nasza Szkoła promuje zdrowy

styl odżywiania się, więc mile widziane są posiłki z ograniczeniem napojów gazowanych,

słodyczy, chipsów);

2) posiłki  w czasie  pobytu  w świetlicy spożywamy wspólnie  (po uprzednim umyciu  rąk)  

w określonym czasie. Jedzenia nie kładziemy bezpośrednio na stoliku;

3) wyjście  na  obiady  do  stołówki  jest  możliwe  tylko  pod  opieką  nauczyciela  zgodnie  

z  harmonogramem wydawania obiadów.  Należy pamiętać o estetyce,  higienie  i  kulturze

spożywania posiłków.

5. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka przebywającego w świetlicy:

1) w  przypadku  zaobserwowania  niepokojących  objawów  u  dziecka,  Nauczyciel  świetlicy

niezwłocznie powiadamia  Dyrektora Szkoły, Wicedyrektora lub Pedagoga szkolnego;

2) rodzic/opiekun zobowiązany jest do każdorazowego odbierania połączenia telefonicznego

ze Szkoły, w tym także świetlicy szkolnej.

6.  Zmiana nauki na tryb hybrydowy:

1) ze względu na bezpieczeństwo środowiska szkolnego Dyrektor  Szkoły w porozumieniu  

z  organem prowadzącym  i  Powiatową  Stacją  Sanitarno  -  Epidemiologiczną,  podejmuje
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decyzję o zmianie formy nauczania na tryb hybrydowy;

2) tryb  hybrydowy  polega  na  naprzemiennej  nauce  w  trybie  zdalnym  i  stacjonarnym  

 dla określonej grupy uczniów, wedle sporządzonego harmonogramu;

3) w  czasie  pracy  Szkoły  w  trybie  hybrydowym  bezpośrednią  opieką  świetlicy  szkolnej

zostaną objęci uczniowie, którzy będą uczyć się w trybie stacjonarnym;

4) godziny pracy świetlicy szkolnej będą wyznaczone przez Dyrektora Szkoły;

5) uczniowie uczący się w trybie zdalnym będą otrzymywać materiały edukacyjne (propozycje

stron  internetowych, gier online i zabaw możliwych do realizacji w warunkach domowych)

od Nauczycieli świetlicy za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

7.  Zmiana nauki na tryb zdalny:

1) w  czasie  pracy  Szkoły  w  trybie  zdalnym  świetlica  szkolna  nie  będzie  funkcjonowała

stacjonarnie;

2) nauczyciele świetlicy  za pośrednictwem dziennika elektronicznego będą wysyłali materiały

edukacyjne (propozycje stron internetowych, gier online i zabaw możliwych do realizacji  

w warunkach domowych).

8. Postanowienia końcowe:

1) w przypadku notorycznego łamania przez  uczniów powyższych Zasad,  Dyrektor  Szkoły

może podjąć decyzję o zawieszeniu ucznia w uczestniczeniu w zajęciach świetlicy szkolnej;

2)  procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 01.09.2020 r.;

3)  procedury obowiązują do odwołania.

Opracowane  procedury  opierają  się  na  wytycznych  Głównego  Inspektora  Sanitarnego,

Ministra  Zdrowia,  Ministra  Edukacji  Narodowej   i  zostały  dostosowane  do  warunków

w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Słupsku.  
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