Załącznik nr 4
do Zarz. Dyr. nr 38/2020 z 28.08.2020r.

ANEKS NR 1
DO REGULAMINU ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 17 IM. T. KOŚCIUSZKI W KATOWICACH
Aneks wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie pandemii
COVID-19.
Stworzono na podstawie: wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa
Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Państwowego dla publicznych i niepublicznych szkół i
placówek od 1 września 2020r.
Wchodzi w życie 1.09.2020 r.
Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
izolacji w warunkach domowych.
2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, oraz w innych wyznaczonych
salach dydaktycznych, w których znajdują się środki do dezynfekcji rąk. Wszystkie
pomieszczenia, z których korzystają uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej
należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy),
w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu
dezynfekcji.
3. Organizacja i koordynacja zajęć umożliwia zachowanie dystansu społecznego (1,5
metra), w miarę możliwości także organizowane są one na świeżym powietrzu.
4. Opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci mogą wchodzić do wyznaczonej
przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i
nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Rodzic zgłasza wyznaczonemu pracownikowi szkoły chęć odebrania dziecka ze szkoły i
oczekuje na nie w strefie wejścia do szkoły.
6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk- przed przyjściem do świetlicy,
przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i
kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
7. Uczniowie przynoszą do szkoły tylko niezbędne rzeczy. Korzystają ze swoich
przyborów szkolnych, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.
8. 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, umywalki i kranu oraz sprzętu
sportowego.
9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostaje odizolowany
w odrębnym pomieszczeniu. Rodzice/opiekunowie zostają niezwłocznie powiadomieni o
konieczności odebrania ucznia ze szkoły. Uczniowi mierzona jest temperatura ciała.
(Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na pomiar temperatury ciała dziecka).
10. W razie konieczności kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się zgodnie z
danymi podanymi w karcie zapisu - numer telefonu podany przez rodzica/opiekuna
prawnego.
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