REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim
Regulamin wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii SARSCOVID-19. Wchodzi w życie 1.09.2020.
1. Szkoła Podstawowa nr 5 w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Małopolskiej 11 organizuje zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania
ze świetlicy szkolnej.
2. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń zapisany do świetlicy szkolnej na podstawie
karty zgłoszenia bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy
domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
3. Godziny pracy świetlicy 7-17:30.
4. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych dostępnych salach.
5. Przybory do ćwiczeń i inne sprzęty wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone i
dezynfekowane.
6. Zajęcia organizowane są i prowadzone tak, aby możliwe było zachowanie dystansu
społecznego (1,5 metra).
7. W trakcie trwania zajęć świetlicowych sala będzie wietrzona co godzinę. Środki do dezynfekcji
rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający w miarę potrzeby łatwy dostęp dla
wychowanków pod nadzorem nauczyciela.
8. Uczniowie w miarę możliwości korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły,
przy zachowaniu bezpiecznego dystansu.
9. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk- przed przyjściem do świetlicy, przed
posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochrona podczas
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
10. Uczeń przynosi do świetlicy tylko niezbędne rzeczy. Uczniowie posiadają własne przybory
szkolne, z których korzystają podczas prowadzonych zajęć świetlicowych i którymi nie
wymieniają się z innymi uczniami.
11. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować.
Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stołów, krzeseł,
włączników, powierzchni podłogowych oraz sprzętu sportowego.
12. Wychowawcy świetlicy zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej.
13. Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, które dziecko idzie do domu.
Rodzic/opiekun prawny lub osoba upoważniona do odbioru oczekuje na dziecko w
przedsionku szkoły. Każda osoba odbierająca ucznia ze świetlicy szkolnej zobowiązana jest do

wylegitymowania się pracownikowi szkoły. Pracownik szkoły powiadamia wychowawców o
chęci odbioru ucznia przez daną osobę. Następuje weryfikacja osoby przez wychowawcę
świetlicy. Po tej procedurze uczeń udaje się do szatni.
14. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę
zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą gorączkę, powinien odizolować ucznia w
przeznaczonym do tego pomieszczeniu (izolatka) zachowując dystans minimum 2 m odległości
od innych osób. Następnie niezwłocznie informuje rodzica/opiekuna prawnego lub osoby
upoważnione do odbioru o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
15. W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się
telefonicznie na podany przez rodzica/opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną do odbioru
numer telefonu dostępny w karcie zgłoszenia.
16. Odizolowany uczeń cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora,
wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji do czasu przybycia rodzica/opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej do odbioru.
17. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, a
dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi uczeń miał kontakt (blaty, poręcze,
uchwyty itp.) zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami. Wychowawca z
pozostałymi podopiecznymi udane się do innej wskazanej sali.
Stworzono na podstawie: wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego
Inspektoratu Państwowego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

