Procedura bezpieczeństwa pracy świetlicy szkolnej w warunkach
pandemii COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021.
Podstawa prawna:





Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dz.U. 2020 poz. 1386
z dnia 12 sierpnia 2020 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświat w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 Dz.U. 2020 poz. 410 z dnia 11 marca
2020r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań
w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 Dz.U. 2020
poz. 493 z dnia 20 marca 2020 r.

1. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, których rodzice zgłosili
potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
a) na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze uczęszczają dzieci, przyjęte na podstawie kart
zgłoszeń dzieci do świetlicy.
2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub innej wyznaczonej przez
dyrektora sali, zgodnie z przyjętym harmonogramem.
3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.
4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
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5. Osoba odbierająca dziecko

musi być zabezpieczona w środki ochrony osobistej

obowiązujące w częściach wspólnych na terenie szkoły (obowiązek zakrywania nosa i ust
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
6. Uczeń w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej.
Na terenie szkoły, i sali w świetlicy nie ma takiego obowiązku. Może to robić dla zwiększenia
własnego bezpieczeństwa.
7. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do
szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po
skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu.
8. W trakcie zajęć świetlicowych podczas stałej obecności dwóch wychowawczyń, następuje
podział na dwie grupy świetlicowe , aby ograniczyć liczebność uczniów w grupach.
9. Wychowawcy świetlicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej.
10.

Wszystkim wchodzącym do świetlicy należy zapewnić środki do dezynfekcji rąk, są one

rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający dostęp dla wychowanków pod nadzorem
wychowawcy świetlicy.
11. W pomieszczeniach wykorzystanych na zajęcia świetlicowe wywieszono instrukcje
z zasadami zachowania higieny.
12.

Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci

w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po
przeprowadzeniu dezynfekcji.
13.

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać

lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
14.

Przybory do ćwiczeń i inne zabawki wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie

czyścić lub dezynfekować.
15.

Uczeń posiada własne przybory tj. kredki, ołówek, klej, nożyczki itp., które w czasie

zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie mogą wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.
16.

Uczniowie w miarę możliwości korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie

szkoły, przy zachowaniu dystansu pomiędzy nimi.
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17.

Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

18.

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów

(zabawek).
19.

Uczniowie podczas zajęć świetlicowych przestrzegają zasad współżycia w grupie oraz

respektują polecenia nauczyciela związane z COVID-19.
20.

Nauczyciel podczas zajęć świetlicowych wyjaśnia dzieciom:
a) jakie zasady obowiązują w szkole oraz świetlicy i dlaczego zostały wprowadzone,
b) instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji mycia rąk,
c) zwraca uwagę na to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed
jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu,
nie dotykały oczu, nosa i ust.

21. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować
chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub
gorączkę, powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym
miejscu, zapewniając dystans społeczny od innych osób. Następnie powinien on
niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
Na podstawie uzyskanej zgody rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia
pomiaru należy dokonać w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
22. W razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez kontakt
telefoniczny podany przez rodzica w karcie zapisu dziecka do świetlicy.
a) Odizolowane dziecko cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego
przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe oraz
środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców.
b) W sytuacji opisanej w p. 22, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarnoepidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych
procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
c) Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostaje poddany
gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji
zostają poddane powierzchnie, z którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty,
itp.)
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d) Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę dzieci i pracowników
przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których
przebywało dziecko podejrzane o zakażenie.
e) W stosunku do pracowników, mających kontakt z dzieckiem podejrzanym
o zakażenie, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie
kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
f) W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt
z dzieckiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi
opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
g) O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci,
które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego
obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.
h) Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na
bieżąco informować dyrektora o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka
koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarnoepidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały
kontakt z zakażonym.
23. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań, pracownik
zwraca się do dyrektora szkoły, zaś dyrektor do właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady.
24.

W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między

pracownikami oraz między pracownikami a dyrektorem, oraz w celu umożliwienia szybkiego
reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza się zasadę
kontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników oraz emali
służbowych.
25.

Uczeń, w którego domu ktoś przebywa na kwarantannie, musi pozostać w domu.

Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie
domowym z ową osobą również podlegają kwarantannie. Dlatego też dzieci, których
współdomownicy przebywają na kwarantannie, nie mogą przychodzić do szkoły.
Procedura obowiązuje od dnia : 01.09.2020 r.
4

