Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 1 /2020/2021
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu z dnia 01.09.2020r.

Procedury funkcjonowania świetlicy PSP nr 15 w Opolu
w stanie zagrożenia epidemicznego
od 01.09.2020r.
1. Świetlica w stanie zagrożenia epidemicznego działa od godz. 6.30 do 17.00.
2. Czas przebywania dzieci w świetlicy powinien być ograniczony do niezbędnego
minimum, tzn. tyle, ile rodzic potrzebuje ze względu na swój czas pracy.
3. Dzieci, w miarę możliwości, powinny przebywać w mniejszych grupach.
4. Zaleca się jak najczęściej przebywanie grup na świeżym powietrzu.
5. W celu minimalizowania gromadzenia się wielu grup w świetlicy szkolnej organizuje
się dodatkowe zajęcia świetlicowe w salach dydaktycznych.
Przychodzenie i wychodzenie dzieci ze świetlicy
1. Do świetlicy przychodzi wyłącznie dziecko zdrowe.
2. Rodzic nie wchodzi na teren świetlicy. Zdrowe dziecko przejmuje nauczyciel.
3. Dziecko po przyjściu do świetlicy dokładnie myje ręce wodą z mydłem lub
dezynfekuje je.
4. Rodzice oczekują na przyjęcie dziecka przed wejściem do świetlicy.
5. Odbierając dziecko, rodzic korzysta z domofonu, a w budynku szkoły powiadamia
woźną lub pracownika szkoły i czeka na ucznia na zewnątrz, nie wchodzi do
świetlicy/szkoły.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia
1. Jeśli nauczyciel zaobserwuje u ucznia niepokojące objawy mogące wskazywać na
infekcję, mierzy temperaturę, umieszcza dziecko w świetlicowym izolatorium ( sala
TV) i niezwłocznie zawiadamia rodziców/opiekunów dziecka o konieczności odebrania
go ze szkoły.
2. Jeśli w izolatorium przebywa więcej niż jedno dziecko, należy zapewnić odległość 2 m.
3. Rodzice /opiekunowie mają obowiązek bieżącego aktualizowania danych
kontaktowych (w szczególności numeru telefonu).
Wchodzenie uczniów do świetlicy po lekcjach
1. Uczniów klas 1 po skończonych lekcjach do świetlicy przyprowadza nauczyciel.
2. Uczniowie z klas starszych, po wejściu na świetlicę, czekają, zachowując dystans
społeczny, aż nauczyciel zanotuje ich obecność w świetlicy.
3. Zapisane dzieci przechodzą do swoich szatni, zachowując odpowiednią odległość.
4. Przed wejściem na główną salę uczniowie myją dokładnie ręce wodą z mydłem lub
dezynfekują je.
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Zabawy i zajęcia w świetlicy
1. Zajęcia świetlicowe prowadzone są wg ustalonego harmonogramu.
2. Uczniowie mają obowiązek zachowania zasad higieny: mycie i dezynfekcja rąk,
zasłanianie ust i nosa zgięciem łokcia przy kichaniu lub kaszlu.
3. W czasie zajęć uczeń korzysta tylko z własnych przyborów. Gdy przestanie z nich
korzystać, chowa je do plecaka.
4. W miarę możliwości zajęcia będą organizowane na świeżym powietrzu.
5. Przybory używane do zajęć na powietrzu po powrocie do świetlicy będą
dezynfekowane przez nauczyciela.
6. W czasie zabawy w świetlicy dzieci przebywają w małych grupach, unikając bliskiego
kontaktu.
7. W świetlicy dostępne dla dzieci będą tylko zabawki, które można zdezynfekować.
8. Zabrania się uczniom przynoszenia do świetlicy zbędnych przedmiotów i swoich
zabawek .
9. Uczniowie nie dzielą się swoimi posiłkami i napojami.
10. Przed posiłkiem uczniowie dokładnie myją lub dezynfekują ręce.
Higiena i dezynfekcja
1. Obowiązuje częste mycie rak wodą z mydłem. W szczególności po przyjściu do
świetlicy, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z zajęć na świeżym
powietrzu.
2. Nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali przynajmniej raz na godzinę.
3. Zabawki świetlicowe i blaty stołów dezynfekowane będą co najmniej dwa razy
dziennie.
4. Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności dzieci z uwzględnianiem czasu
potrzebnego na wywietrzenie pomieszczenia.
5. Toalety dezynfekowane są na bieżąco.
6. W ciągu dnia pracownik szkoły dezynfekuje powierzchnie dotykowe: klamki, poręcze,
wyłączniki.
7. W świetlicy w widocznym miejscu znajdują się informacje o właściwym i
bezpiecznym zachowaniu.
8. Płyn dezynfekujący znajduje się w wyznaczonym miejscu. Uczniowie korzystają z
niego pod nadzorem nauczyciela.
9. W toaletach wywieszone są instrukcje prawidłowego mycia rąk.
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