Aneks do Regulaminu Świetlicy Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1
im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej
w związku z pandemią COVID - 19.
1. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać uczniowie z klas 0-III oraz uczniowie
korzystający z dowozów do szkoły. Świetlica czynna od 700 do 845 i od 1115 – 1530.
2. Z powodu ograniczonej liczb miejsc pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci rodziców
pracujących, dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, dzieci rodziców
będących w trudnej sytuacji życiowej.
3. Zapisy do świetlicy odbywają się na wniosek rodziców/opiekunów dziecka poprzez
wypełnienie Karty Zgłoszenia i przekazanie jej do wychowawcy. Karty zgłoszeń
można otrzymać od wychowawców klas, lub wydrukować ze strony internetowej
szkoły lub świetlicy www.swietlica.edl.pl
4. Podczas zajęć świetlicowych będzie przestrzegany rygor sanitarny. Do dyspozycji
dzieci oraz nauczyciela będzie płyn odkażający przy wejściu do świetlicy.
5. Dzieci po skorzystaniu z toalety muszą umyć dokładnie ręce, a po powrocie do
świetlicy zdezynfekować je.
6. Dzieci będą wpuszczane do świetlicy pojedynczo, przy wejściu będą dezynfekować
ręce, a następnie zajmą wyznaczone przez nauczyciela miejsce.
7. Przy jednym stoliku będą mogły siedzieć najwyżej 2 osoby z zachowaniem
bezpiecznych odległości. W miarę możliwości dzieci będą zajmowały te same miejsca
w ciągu danego dnia zajęć świetlicowych.
8. Do dyspozycji dzieci będą jedynie przedmioty, które można dokładnie
zdezynfekować.
9. Pomieszczenie świetlicy będzie co godzinę wietrzone oraz dezynfekowane po
zakończeniu zajęć.
10. Dzieci mają używać tylko własnych przyborów, nie mogą dzielić się między sobą ani
przedmiotami ani posiłkami. W związku z tym dziecko należy wyposażyć w
podpisaną teczkę, w której będzie blok rysunkowy lub kartki papieru ksero
formatu A4, kartki kolorowe, kolorowanki, krzyżówki dla dzieci itp. zgodnie z
zainteresowaniami dziecka. Materiały te należy na bieżąco uzupełniać.
11. Podczas sprzyjających warunków atmosferycznych większość zajęć świetlicowych
odbywać się będzie na boisku szkolnym.
12. Dziecko w razie pogorszenia samopoczucia, wystąpienia objawów chorobowych typu
kaszel, stan podgorączkowy, będzie odprowadzane do higienistki szkolnej, a rodzice
zostaną powiadomieni.
13. Odbiór dziecka ze świetlicy będzie możliwy tylko w Strefie Rodzica. Rodzic
powiadamia telefonicznie nauczyciela w świetlicy, a ten wypuszcza dziecko ze
świetlicy
przez korytarz szkolny i rodzic idzie z nim do szatni.
Telefon do świetlicy 33 874 22 18 w.23.
14. Aneks obowiązuje od 1 września 2020 roku aż do odwołania.

