Procedura organizacji pracy świetlicy Szkoły Podstawowej nr 12
z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile
w czasie zagrożenia epidemicznego obowiązująca od dnia 01.09.2020 r.
I.

Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy świetlicy Szkoły Podstawowej nr 12
z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile w związku z zagrożeniem zakażenia
wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie
rozprzestrzeniania się wirusa.
II.

Postanowienia ogólne

1. Do świetlicy może przychodzić tylko:
a. uczeń/nauczyciel-wychowawca, bez objawów wskazujących na infekcję dróg
oddechowych,
b. uczeń/nauczyciel-wychowawca, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
c. uczeń/nauczyciel-wychowawca, którego domownicy nie przebywają w izolacji
w warunkach domowych.
2. Uczeń może być przyprowadzany do świetlicy i z niej odbierany przez rodziców/opiekunów
bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
3. Przez objawy o których mowa w pkt. II 1a) i pkt. II.2) rozumie się:
a. podwyższoną temperaturę ciała,
b. ból głowy i mięśni,
c. ból gardła,
d. kaszel,
e. duszności i problemy z oddychaniem,
f. uczucie wyczerpania,
g. utrata węchu i smaku
4. Na terenie świetlicy obowiązuje zakaz przebywania osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest
niezbędna, obligatoryjne jest stosowanie środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Za podstawową formę szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami uczniów przyjmuje się kontakt
telefoniczny oraz dziennik elektroniczny.
III.

Higiena i dezynfekcja

1. Wszyscy uczniowie przebywający w świetlicy oraz nauczyciele-wychowawcy zobowiązani
są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk oraz dezynfekcji
w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza
i po skorzystaniu z toalety.
2. Przed wejściem do świetlicy obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku
wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu.
3. Na terenie świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny stosowane w szkole, tj. ochrona ust i nosa
podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.
4. Świetlica wyposażona jest w środki do dezynfekcji rąk oraz środki dezynfekujące niezbędne
do odkażania powierzchni, pomocy dydaktycznych i elementów stałych.
5. Obowiązuje ściśle przestrzeganie zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza
w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.
6. Z pomieszczeń świetlicy, w których przebywają uczniowie usunięto przedmioty i sprzęty, których
nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki,
obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone i dezynfekowane.
7. Pomieszczenia świetlicy oraz część wspólna będzie wietrzona co najmniej raz na godzinę w trakcie
przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz
po przeprowadzeniu dezynfekcji.

8. Na terenie świetlicy przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych,
w tym przede wszystkim utrzymania czystości pomieszczeń, powierzchni dotykowych – poręczy,
klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur i włączników.

IV.

Organizacja pracy świetlicy
Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice
na początku każdego roku szkolnego. Rodzice uczniów klas pierwszych kartę zgłoszenia otrzymują
w pakiecie od wychowawców w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, natomiast rodzice pozostałych
uczniów kartę zgłoszenia pobierają ze strony internetowej szkoły.
Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicy szkolnej.
Uczniowie są przyprowadzani i odbierani ze świetlicy szkolnej przez drzwi boczne zewnętrzne
od strony boiska, sygnalizując zamiar wejścia używając dzwonka zamieszczonego na drzwiach.
Po skończonych lekcjach uczniowie udają się do świetlicy korzystając z wewnętrznych drzwi,
sygnalizując zamiar wejścia używając dzwonka zamieszczonego na drzwiach.
Przydział uczniów do danego pomieszczenia świetlicy odbywa się z zachowaniem zasady – jedna
grupa uczniów przebywa w miarę możliwości w stałej wyznaczonej sali pod opieką stałych
nauczycieli-wychowawców.
Zajęcia świetlicowe organizuje się z zachowaniem dystansu, w miarę możliwości na świeżym
powietrzu w ramach uprzednio określonych grup świetlicowych.
Podczas realizacji zajęć ruchowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć
ćwiczenia i gry kontaktowe.
Podczas zajęć świetlicowych uczeń korzysta tylko z własnych przyborów i podręczników.
Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich przyborów.
Uczeń nie zabiera ze sobą do świetlicy zbędnych przedmiotów.
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V.

Obowiązki dodatkowe nauczycieli – wychowawców

1. Do obowiązków nauczyciela opiekującego się dziećmi w świetlicy szkolnej należy
w szczególności:
a. wyjaśnianie dzieciom, jakie zasady obowiązują w szkole i w świetlicy i dlaczego zostały
wprowadzone,
b. instruowanie i demonstrowanie techniki właściwego mycia i odkażania rąk,
c. zwracania uwagi, aby dzieci często i regularnie myły i dezynfekowały ręce, szczególnie
przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na boisku,
d. organizowanie wyjścia poszczególnych grup na teren boiska, tak aby grupy nie mieszały się
ze sobą,
e. unikanie organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej
zabawce na placu zabaw,
f. kontaktowanie się z rodzicami telefonicznie lub za pośrednictwem e-dziennika,
g. sprawowanie nadzoru nad spożywaniem obiadów przez dzieci.

VI.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia. Postępowanie w przypadku
podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą
podejrzaną o zakażenie.

1. W przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub u nauczyciela-wychowawcy oraz w przypadku
kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie należy postępować zgodnie ze schematem opisanym
w Procedurze organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Janusza Korczaka w Pile w czasie zagrożenia epidemicznego (IX,X,XI).

