Regulamin świetlicy obowiązujący w czasie epidemii
COVID-19 ( budynek internatu).
I. Uczniowie i nauczyciele.
1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wcześniej określonych salach. W razie potrzeby
mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
2. Przed wejściem do świetlicy uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce.
3. W trakcie dłuższego pobytu w świetlicy uczeń powinien często myć ręce wodą
z mydłem, starać się zachowywać bezpieczny dystans a także unikać dotykania oczu,
nosa i ust. Nie powinien zaś podawać ręki na powitanie.
4. W świetlicy znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć
i dezynfekować.
5. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej, stałej sali.
6. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób
umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków (pod nadzorem opiekuna).
7. Uczeń posiada własne przybory szkolne, które w czasie zajęć świetlicowych mogą
znajdować się na stoliku ucznia lub w plecaku.
8. Uczeń każdorazowo zabiera przyniesione przez siebie przybory do domu, natomiast
rodzice zobowiązani są do ich zdezynfekowania (dzieci nie zostawiają żadnych
rzeczy osobistych w pomieszczeniach świetlicy).
9. Uczniowie nie wymieniają się przyborami.
10. Uczeń nie zabiera do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
11. Salę należy wietrzyć nie rzadziej, niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci
w świetlicy,

w szczególności zaś przed przyjęciem wychowanków,

po przeprowadzeniu dezynfekcji i po zakończonych zajęciach.
12. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
13. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między
sobą, w każdej przestrzeni świetlicy szkolnej.
II. Rodzice i opiekunowie.
1. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają dziecko do budynku. Jeśli dziecko jest
niesamodzielne jeden z nich może zaprowadzić je do szatni.

2. Rodzice/opiekunowie wchodzący na teren SOSW mają zachować dystans społeczny
w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców.
3. Rodzic/ opiekun może przebywać z dziećmi wyłącznie w przestrzeni wspólnej
świetlicy- korytarze.
4. W świetlicy może przebywać wyłącznie uczeń zdrowy- bez żadnych objawów
chorobowych.
5. Uczniowie są przyprowadzani i odbierani ze świetlicy wyłącznie przez osoby
zdrowe.
6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno
przyprowadzać ucznia do świetlicy. O tym fakcie należy powiadomić telefonicznie
personel SOSW.
III. Spożywanie posiłków.
1. Za prawidłowe spożywanie posiłków przez dzieci w poszczególnych grupach
odpowiada wychowawca świetlicy/opiekun grupy, wraz z pomocą pedagogiczną.
2. Uczniowie przebywający na stołówce maja obowiązek spożywania posiłków zgodnie
z zasadami BHP.
3. Opiekun grupy/wychowawca świetlicy wraz z pomocami pedagogicznymi dba
o prawidłowe rozmieszczenie dzieci na jadalni, z zachowaniem bezpiecznej
odległości.
4. Przed i po spożyciu posiłku przez uczniów wychowawcy/opiekunowie wraz
z pomocami pedagogicznymi dbają o to, aby uczniowie umyli i zdezynfekowali ręce
zgodnie z instrukcją i przeznaczonym do tego celu środkami.
5. W przypadku, gdy niemożliwe jest, aby na stołówce szkolnej przebywała tylko jedna
grupa, należy zachować maksymalny dystans pomiędzy uczniami z poszczególnych
grup.
6. Na jadalnię posiłki przynoszone są do stolika przez wyznaczone osoby (pomoce
pedagogiczne), zabezpieczone w środki ochrony osobistej.
7. Po każdej grupie czyszczone i dezynfekowane są blaty stołów, poręcze krzeseł.
Należy również wietrzyć jadalnię przed rozpoczęciem wydawania posiłków,
po każdej grupie uczniów oraz po zakończeniu wydawania posiłków.

