Regulamin zajęć opiekuńczych w Szkole Podstawowej im. Astrid Lindgren
w Dąbrowie organizowanych w trakcie pandemii COVID-19

Ogólne zasady organizacji zajęć opiekuńczych w świetlicy:
1. Świetlica szkolna w trakcie pandemii COVID-19 czynna jest w godzinach 7.30-16.00.
2. Uczniowie przebywają w wyznaczonej przez wychowawcę świetlicy sali.
3. Uczniowie biorą udział w lekcjach online organizowanych w ramach zdalnego
nauczania.
4. W ciągu dnia do grupy, w miarę możliwości kadrowych, przyporządkowani są ci sami
opiekunowie.
5. W grupie może przebywać do 12 dzieci.
6. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być
mniejsza niż 4 m 2 na 1 dziecko i każdego opiekuna
7. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte. Wejścia
do placówki sygnalizuje się połączeniem telefonicznym do pracownika szkoły
8. ( numer telefonu będzie podany przy wejściu do łącznika od strony parkingu)
9. Wszyscy pracownicy/osoby trzecie wchodzące do budynku szkoły muszą skorzystać
z płynu dezynfekującego do rąk znajdującego się przy wejściu głównym .

Ogólne zasady postępowania dla rodziców, których dzieci korzystają ze
zorganizowanych przez szkołę zajęć opiekuńczych:
1. Przyprowadzanie dzieci do placówki:
a) Dziecko może być przyprowadzane i odbierane ze szkoły tylko przez 1 osobę dorosłą.
b) Rodzic powinien mieć zabezpieczoną twarz maseczką ochronną i posiadać rękawiczki
jednorazowe .
c) Rodzic powiadamia telefonicznie pracownika placówki o przyprowadzeniu dziecka
podając jego imię i nazwisko. Każdorazowo otwiera drzwi łącznika i wchodzi tylko
dziecko, rodzic pozostaje na zewnątrz, oczekując na dokonanie pomiaru temperatury
dziecka przez pracownika szkoły i dokona wstępnego wywiadu na temat stanu
zdrowia dziecka i jego samopoczucia. Dziecko z temperaturą do 37 * C może
uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych na terenie placówki.
d) Zobowiązuje się rodziców do utrzymania co najmniej 2 metrowych odległości od
innych osób.
e) W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w
zajęciach opiekuńczych, pracownik placówki odbiera dziecko od rodzica i
odpowiedzialny jest za zdezynfekowanie rąk dziecka. Pracownik przekazuje
nauczycielowi uzyskane w wywiadzie informacje.
2. Odbieranie dziecka z placówki:

a) Rodzic powiadamia telefonicznie pracownika placówki o przybyciu do szkoły w celu
odbioru dziecka.
b) Rodzic oczekuje na dziecko na zewnątrz, utrzymując co najmniej 2 metry odstępu od
innych ludzi.
c) Pracownik placówki odbiera dziecko z sali, myje z nim ręce i prowadzi do rodzica.
d) Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczyciela poprzez kontakt telefoniczny
lub mailowy oraz od pracownika odprowadzającego dziecko.
3. Dziecko może mieć ze sobą podręczniki, zeszyty i piórnik, narzędzia niezbędne do
nauki zdalnej.
4. Rodzic zaopatruje dziecko w jedzenie zapakowane do plastikowego pojemnika
śniadaniowego i napój w butelce plastikowej lub szklanej, takich, których powierzchnię
będzie można poddać dezynfekcji specjalnym płynem dezynfekującym.
5. Dziecko nie przynosi do szkoły zabawek ani innych zbędnych przedmiotów.

Ogólne zasady postępowania nauczycieli w czasie organizowanych przez
szkołę zajęć opiekuńczych w świetlicy:
1. Nauczyciel zapewnia przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy.
2. Wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i
dlaczego zostały wprowadzone.
3. Nie organizuje wyjść poza teren szkoły, np. spaceru.
4. Usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować, np.
pluszowe zabawki, puzzle itp. (dziecko może się bawić takimi zabawkami, które
codziennie są dezynfekowane). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe
(piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
5. Zwraca uwagę oraz pilnuje, aby dzieci często i regularnie myły ręce, nie rzadziej niż 1
raz na godzinę, jak również za każdym razem przed jedzeniem, po skorzystaniu z
toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
6. Pełni nadzór nad dziećmi, by w czasie pobytu na boisku, nie korzystały z urządzeń
wyłączonych z użytkowania (ze względu na niemożliwość ich dezynfekcji)
oznaczonych taśmą.
7. Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
8. Opiekunowie muszą przestrzegać zasad dystansu społecznego między sobą, w każdej
przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

