REGULAMIN
PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
NA CZAS TRWANIA EPIDEMII

ANEKS DO REGULAMINU ŚWIETLICY
W świetlicy, jak i w całej placówce obowiązują zasady opisane w dokumencie Ogólne zasady
funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie na czas trwania epidemii.




















Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy inni domownicy
nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych salach
dydaktycznych.
Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie dystansu
społecznego oraz należy unikać częstej zmiany pomieszczeń. W sali, gdzie nie można
zachować dystansu społecznego ograniczamy ćwiczenia i gry kontaktowe.
Środki do dezynfekcji rąk rozmieszczone są w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy
dostęp dla wychowanków pod kontrolą nauczyciela.
W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki,
obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub
dezynfekować.
W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami
szkolnymi między sobą.
Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby
także w czasie zajęć.
Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy
nimi.
Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
Nie zaleca się organizowania wyjść poza teren szkoły .
Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów






Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia, jeżeli
zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych.
Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m
odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu
pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

