PROCEDURY BEZPIECZNEGO POBYTU W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W CZASIE
TRWANIA PANDEMII COVID-19
Budynek przy ulicy Karłowicza 33
Rok szkolny 2021/2022

Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny dzieciom oraz
nauczycielom przebywającym w świetlicy.
Na terenie szkoły funkcjonują następujące pomieszczenia świetlicowe: klasy 1 – sala
na parterze S01, klasy 2 – sala S06 i sala A05 na I piętrze, klasy 3 – sala 203 i 204 na II
piętrze w części dydaktycznej.
 Przekazanie dziecka do świetlicy przez osobę przyprowadzającą odbywa się przy
wejściu do świetlicy i powinno być ograniczone do minimum czasowego.
 Osoba odbierająca dziecko legitymuje się dowodem osobistym. Odbiór dziecka
odbywa się przy wejściu do świetlicy. Czas odbioru dziecka powinien być
ograniczony do minimum. Zaleca się stosowanie maseczki ochronnej przez osoby
dorosłe.
 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej (klasy 1 – sala na parterze S01,
klasy 2 – sala S06, A05 na I piętrze, klasy 3 – sala 203, 204 na II piętrze w części
dydaktycznej) oraz w innych salach dydaktycznych, zgodnie z harmonogramem grup.
Od godziny 15:30 dzieci przebywają w swoich świetlicach głównych.
 Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest do zapoznania się z informacją dotyczącą
miejsca pobytu dziecka (sala świetlicowa danego pionu klasowego lub sala lekcyjna).
Informacje znajdują się na tablicach informacyjnych: klasy 1 – przy sali świetlicowej
na parterze, klasy 2 – przy schodach na I piętro i klasy 3 – przy schodach na II piętro
w części dydaktycznej).
 Sale wyposażone są jedynie w przedmioty i sprzęty, które można utrzymać w
czystości.
 Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek, klocków i gier. Dziecko w
trakcie pobytu w świetlicy korzysta tylko z własnych przyborów (kredek, ołówków,
długopisów, kleju, nożyczek, itp.). Dopuszczalne jest przyniesienie tylko na własny
użytek książek lub kolorowanek.
 Ze względów higienicznych dziecko zobowiązane jest do posiadania śniadania
w pojemniku (śniadaniówce).
 W czasie pobytu dzieci w świetlicy nauczyciele przypominają o konieczności częstego
mycia rąk wodą z mydłem, w szczególności przed posiłkiem, po skorzystaniu z
toalety, po przyjściu z podwórka.
 Korzystanie ze stołówki szkolnej będzie odbywać się z podziałem na grupy wg
ustalonego harmonogramu między godziną 11:30 a 14:30, zgodnie z zaleceniami GISu.

