Zał. nr 4
Regulamin pracy świetlicy
obowiązujący od 1 września 2020 r.
w czasie zagrożenia epidemicznego COVID 19
w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
w Sochaczewie

1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń, bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy
domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
2. Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe, nie
będące na kwarantannie lub w izolacji.
3. Rodzice i dzieci zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania
procedur sanitarnych obowiązujących w szkole.
4. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dziecko do szkoły mają
obowiązek przekazać dziecku informację o natychmiastowym
i samodzielnym zgłoszeniu się do świetlicy szkolnej. Dzieci
samodzielnie przychodzące z szatni do świetlicy mają obowiązek
zameldować się u nauczyciela świetlicy.
5. Po zgłoszeniu się do świetlicy dziecko ma obowiązek zdezynfekować
ręce płynem do dezynfekcji znajdującym się w świetlicy, pod
nadzorem nauczyciela.
6. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie
potrzeby w innych salach dydaktycznych lub na wolnym powietrzu.
7. Nauczyciele informują uczniów o podstawowych zasadach higieny,
w tym stosowaniu środków ochronnych, myciu rąk z użyciem ciepłej
wody i mydła, zasłaniania ust i nosa w czasie kichania i kaszlu.
8. Dzieci przebywające w świetlicy powinny korzystać z własnych
przyborów, którymi nie należy wymieniać się między sobą.
9. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych
przedmiotów.
10. Każda butelka z napojem i pojemnik na kanapki muszą być
bezwzględnie podpisane. Uczniowie nie mogą udostępniać swoich
rzeczy innym dzieciom.
11. Świetlica musi być wietrzona nie rzadziej niż co godzinę w trakcie
przebywania dzieci w świetlicy, w szczególności przed przyjęciem
wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

12. Dzieci mogą korzystać z wyposażenia świetlicy, które łatwo można
zdezynfekować. Dezynfekcja odbywa się po każdorazowym użyciu
przez dziecko zabawki.
13. Rodzic ma obowiązek uaktualnić numer telefonu podany w karcie
zgłoszenia do świetlicy szkolnej, pod którym będzie dostępny
w razie konieczności szybkiego kontaktu.
14. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące
wskazywać na infekcję dróg oddechowych (gorączka, kaszel, ból
mięśni, ból gardła, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie
wyczerpania, brak apetytu), uczeń zostanie umieszczony w izolatce
pod opieką osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły.
15. Do godziny 16.00 dzieci z I klasy do szatni sprowadza nauczyciel,
pozostałe dzieci wychodzą samodzielnie.
16. Po godzinie 16.00, rodzic przychodzący po dziecko, zgłasza się
w szatni do pracownika szkoły.
17. Pracownik szkoły powiadamia domofonem nauczyciela świetlicy.
18. Dziecko, po odmeldowaniu w świetlicy, samodzielnie udaje się do
szatni.
19. Pracownik szkoły identyfikuje osobę zgłaszającą się po dziecko,
poprzez wykaz osób upoważnionych do odbioru dziecka.
20. Pracownik szkoły ma prawo wylegitymować osobę, która przyszła po
dziecko.
21. Wszystkie szczegółowe przepisy dotyczące pracy szkoły znajdują się
w wewnętrznych procedurach bezpieczeństwa dotyczących COVID
19.

