Załącznik nr 1

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
POBYT DZIECI Z ODDZIAŁÓW I-III
W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W CZASIE PANDEMII
Celem procedury jest:
•

wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dzieci

•

zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich
pobytu w szkole

•

usystematyzowanie zasad postępowania wobec dzieci

•

wdrażanie zasad postępowania w sytuacjach trudnych, kryzysowych

Uwagi:
• do pracy angażowani są nauczyciele oraz personel poniżej 60 roku życia
• szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla dzieci rodziców, którzy zgłosili takie
zapotrzebowanie

oraz

dostarczyli

odpowiednie

zaświadczenia

wypełnione

przez

pracodawcę
• opieka w świetlicy szkolnej jest sprawowana od poniedziałku do piątku, w godzinach od
08:00 do 15:00 (po godzinie 15:00 odpowiedzialność za ucznia cedowana jest na rodzica,
który zobowiązany jest do punktualnego odbierania dziecka ze szkoły)

I
PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA
PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA
• Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły odpowiadają rodzice/prawni
opiekunowie.
• Po wejściu do szkoły dziecko oraz rodzic/opiekun dezynfekują ręce płynem/żelem
znajdującym się przy wejściu. Zarówno rodzic, jak i dziecko zobowiązani są do zasłaniania
nosa i ust (maseczka). Ponadto rodzice/opiekunowie zobowiązani są podczas pobytu
w szkole mieć założone rękawiczki.
• Osoba wyznaczona przez dyrektora i pełniąca dyżur przy wejściu do szkoły sprawdza
w rejestrze, czy pobyt dziecka w szkole został wcześniej zgłoszony i zaakceptowany przez
dyrektora szkoły.
• Rodzic przekazuje dziecko wyznaczonemu pracownikowi szkoły przy głównym wejściu do
placówki (w wyznaczonej strefie).
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• Rodzice przebywając przy głównym wejściu zobowiązani są do zachowywania
bezpiecznego dystansu wobec pracowników szkoły oraz innych rodziców i ich dzieci (co
najmniej 1,5 metra).
• Nauczyciel bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu pozostawienia go przez
rodzica w szkole.
• Po wejściu do sali dziecko może zdjąć maseczkę, zobowiązane jest do ponownego
zdezynfekowania dłoni.
• Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile
postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
• Rodzic/opiekun odbierając dziecko zgłasza pracownikowi pełniącemu dyżur przy wejściu,
po które z dzieci przyszedł, a pracownik przekazuje informację nauczycielowi. Dziecko do
wyjścia przygotowuje nauczyciel, a wyznaczony pracownik doprowadza dziecko do
rodzica (do wyznaczonej strefy przy wejściu do szkoły).
• Do szkoły przyprowadzać i odbierać dziecko może wyłącznie zdrowy rodzic/opiekun.
• Jeżeli w domu wraz z dzieckiem przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych - nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.

II
POBYT DZIECKA W ŚWIETLICY
• Dziecko może korzystać z szatni szkolnej lub wyznaczonego miejsca do przechowywania
odzienia wierzchniego i obuwia - wówczas zajmowane jest co drugie stanowisko.
• Każde dziecko dezynfekuje/myje ręce, gdy nauczyciel o to poprosi (kilka razy dziennie).
• Dzieci zachowują wobec siebie bezpieczny dystans.
• Dzieci zobowiązane są do przynoszenia własnych przyborów szkolnych, zeszytów oraz
podręczników (w tym kredek, plasteliny, etc.) - każde dziecko korzysta tylko i wyłącznie
z własnych przyborów.
• Każdy rodzic zobowiązany jest, aby zaopatrzyć dziecko w maseczkę ochronną.
• Podczas pobytu w szkole dzieci bawią się tylko zabawkami wskazanymi im przez
nauczyciela, nie przynoszą do szkoły własnych zabawek.
• Dzieci mogą bawić się ze sobą przy zachowaniu bezpiecznego dystansu, w przeciwnym
razie, każde dziecko spędza czas indywidualnie.
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• Ze względu na zasady bezpieczeństwa ilość dzieci w sali przypadająca na jednego
nauczyciela określana jest na podstawie wielkości sali - zgodnie z aktualnymi wytycznymi
Głównego Inspektora Sanitarnego.
• Jedna grupa dzieci przebywa stale w wyznaczonej dla nich sali z przyporządkowanym do
niej nauczycielem.
• W grupie może przebywać do 12 dzieci (w zależności od wielkości sali).
• Co najmniej raz na godzinę nauczyciel wietrzy salę, w której przebywa razem z dziećmi.
• Jeżeli w szkole przebywa więcej, niż jedna grupa dzieci, wówczas praca zorganizowana jest
w taki sposób, aby dzieci z różnych grup nie miały ze sobą styczności. A opiekunowie
poszczególnych grup zobowiązani są do przestrzegania między sobą bezpiecznego dystansu
(co najmniej 1,5 metra).
• Uczniowie, wraz z nauczycielem, mogą korzystać z sali gimnastycznej, boisk szkolnych
oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i
dystansu pomiędzy nimi - zalecane są aktywności bezkontaktowe.
• Do pracy z dziećmi przychodzą tylko zdrowi nauczyciele. W przypadku zarejestrowania
niepokojących objawów u nauczyciela podczas jego pobytu w szkole zostanie on poddany
izolacji. Pracownicy placówki postępują zgodnie z procedurą szkolną dotyczącą COVID 19.
• Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci, bez objawów choroby
zakaźnej (kaszel, katar, gorączka, etc.). W przypadku zarejestrowania niepokojących
objawów u dziecka podczas jego pobytu w szkole zostanie ono poddane izolacji.
Pracownicy placówki postępują zgodnie z procedurą szkolną dotyczącą COVID - 19.

III
PRACE PORZĄDKOWE I UTRZYMYWANIE HIGIENY
• Z sal, w których będą przebywały dzieci usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie zdezynfekować.
• Wszystkie znajdujące się w sali przedmioty i sprzęty dezynfekuje się raz dziennie, po
skończonych zajęciach.
• Przedmioty i sprzęty znajdujące się na placu zabaw, sali sportowej i boiskach szkolnych są
dezynfekowane z użyciem detergentów bezpośrednio przed wejściem dzieci na obiekt oraz
po wyjściu użytkowników.

3

Załącznik nr 1
• W szkole rozmieszczone są komunikaty informujące o potrzebie dezynfekowania dłoni
wraz ze wskazówkami, jak prawidłowo tę czynność wykonywać.
• Ciąg komunikacyjny czyszczony jest kilka razy dziennie.
• Powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, blaty, etc.) w ciągu komunikacyjnym, w salach
oraz w stołówce dezynfekowane są kilka razy dziennie.
• Powierzchnie w toaletach dezynfekowane są na bieżąco - kilka razy dziennie.
• Fontanna wody pitnej jest wyłączona i zabezpieczona.
• W kuchni szkolnej zaostrzono zasady dotyczące warunków higieny - zgodnie z wytycznymi
Głównego Inspektora Sanitarnego.

IV
ELEMENTY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
• Podczas pobytu dzieci w szkole nauczyciele pełniący dyżury będą realizowali z uczniami
nauczanie zdalne w formie pomocy przy uzupełnianiu zadań domowych - w miarę
możliwości.
• Odległość między stanowiskami dla uczniów wynosi nie mniej, niż 1,5 metra. W ławkach
siedzą pojedynczy uczniowie.
• Sala, w której dzieci wykonują zadania domowe pod opieką nauczyciela, jest wietrzona co
45 minut.
• Nauczyciele zobowiązani są do zachowywania bezpiecznego dystansu w stosunku do
dzieci, co umożliwia między innymi korzystanie z projektorów i połączonych z nimi
komputerów.
• Uczniowie pracują w stałych grupach - w ramach całej grupy świetlicowej lub podzielonej
na mniejsze (w zależności od klasy do jakiej uczęszczają dzieci).

V
KORZYSTANIE ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
• Podczas pobytu w szkole dzieci mogą korzystać odpłatnie z ciepłych posiłków
przygotowywanych przez szkolną kuchnię.
• Wytyczne dotyczące pracy kuchni oraz spożywania przez uczniów posiłków określa inna
procedura.
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