Procedura organizacji zajęć opiekuńczo–wychowawczych w świetlicy szkolnej
W CZASIE PANDEMII COVID-19 od 1 września 2020 r.
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe z późn.zm.

Świetlica zapewnia opiekę swoim wychowankom w dni pracy szkoły w godzinach ustalonych na
początku każdego roku szkolnego (informacja na stronie internetowej szkoły) Rodzice zobowiązani są do
przestrzegania godzin pracy świetlicy.
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Kwalifikacja uczniów odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
W szkole działa świetlica głównie dla uczniów oddziałów przedszkolnych i klas 1 – 3, uczniów, których
oboje rodzice pracują, a także dla uczniów dojeżdżających z innej miejscowości.
Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniając potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci,
a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia
zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. Zajęcia te będą odbywały się
z zachowaniem reżimu sanitarnego:
- dzieci korzystają z własnych przyborów plastyczno – technicznych;
- pracują z zachowaniem odległości minimum 1,5 metra;
- w sytuacji szczególnej (duża ilość dzieci, praca w grupie) dzieci zobowiązane są do zasłaniania ust
i nosa maseczką/przyłbicą.
Dzieci mogą być odbierane ze świetlicy tylko przez osoby wymienione w Karcie zgłoszenia lub
upoważnione pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów. Odbiór dziecka odbywać się będzie
w ustalony z wychowawcą sposób.
Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka do domu ze świetlicy szkolnej musi być zgłoszona
do wychowawcy świetlicy i zapisana w formie stosownego oświadczenia.
Świetlica wymaga pisemnych upoważnień od rodziców/opiekunów w przypadku:
samodzielnego wyjścia dziecka do domu,
odbierania dziecka przez inne osoby niż wymienione w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy,
odbierania dziecka przez osobę niepełnoletnią.

DZIECI ZE ŚWIETLICY PRZEDSZKOLNEJ ODBIERANE SĄ TYLKO PRZEZ OSOBY
PEŁNOLETNIE
1. Wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka ze świetlicy w przypadku, gdy zachowanie
osoby odbierającej jest niepokojące i budzi zastrzeżenia nauczyciela. W tej sytuacji wychowawca ma
obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy oraz skontaktować się z drugim rodzicem lub
osobą upoważnioną do odbioru. O zaistniałym fakcie zostaje powiadomiony dyrektor szkoły
i odnotowuje się informację w dzienniku zajęć świetlicowych.

2. Opiekę nad grupą pełnią wychowawcy świetlicy (nie więcej niż 12 uczniów na jedną salę (sala nr 8) i nie
więcej niż 22 dzieci (sala nr 12).
3. W sytuacji, gdy zapotrzebowanie na opiekę świetlicową jest większe, dopuszcza się zorganizowanie
opieki w dodatkowej sali w miarę możliwości organizacyjnych.
4. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym,
psychologiem.
5. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, będących pod jego opieką.
ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA :
1. Na zajęcia w świetlicy szkolnej może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W razie stwierdzenia przez rodzica niepokojących
objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostawienie dziecka
w domu i skorzystanie z teleporady medycznej.
2. Rodzice/opiekunowie z dziećmi wchodzą do placówki wyłącznie wejściem tylnym - od strony
boiska.
3. Rodzice/opiekunowie wchodzą wyłącznie do przestrzeni wspólnej tj. do holu przy szatni.
Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców/opiekunów poza wyznaczoną przestrzeń.
4. Obowiązuje zasada: dziecko/dzieci przyprowadza/odbiera jedna osoba dorosła.
5. Rodzic/opiekun wchodzący na teren szkoły:
- jest zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
- stosuje osłonę ust i nosa;
- zakłada rękawiczki jednorazowe lub dezynfekuje ręce środkiem zapewnionym przez szkołę.
W wejściu do budynku tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz
z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe.
6. Rodzic/opiekun wchodzący na teren szkoły ma obowiązek zachować dystans społeczny
w odniesieniu do pracowników podmiotu oraz innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min.
2 metry.
7. Dzieci, które korzystają z opieki świetlicowej przychodzą do szkoły przed rozpoczęciem zajęć
w danym dniu. W przestrzeni wspólnej zakładają maseczki/przyłbice, dezynfekują ręce, sprawnie
przebierają się w szatni, zabierają z szafek niezbędne podręczniki, materiały
i przybory. Po dokładnym umyciu rąk w łazience, udają się do sali świetlicy szkolnej.
8. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali świetlicowej. Po
zajęciu miejsca przy stoliku, uczeń ma możliwość zdjęcia maseczki/przyłbicy. Uczeń ma obowiązek
ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
- podchodzi do niego nauczyciel;
- wychodzi do toalety;
- podczas pracy w grupie;
- po skończonych zajęciach, gdy wychodzi z sali.

-

9. Uczniowie są zobowiązani do posiadania własnej maseczki/przyłbicy.
10. Przemieszczanie się dzieci:
dzieci z klas I – III odbiera ze świetlicy na lekcje i przyprowadza po lekcjach nauczyciel,
na zajęcia dodatkowe dzieci wychodzą i wracają pod opieką nauczyciela/ instruktora,
uczniowie klas IV – VI dojeżdżający z innej miejscowości mogą zgłaszać się sami.
11. Uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii pozostają pod opieką wychowawców świetlicy.
12. Wychowawcy świetlicy informują wychowawców poszczególnych klas
o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu
oceny z zachowania.

13. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad
dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się,
podstawowych zasad higieny oraz do poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
14. Za celowe zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy mimo nadzoru wychowawcy
odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie ucznia.
15. Zaleca się, aby dzieci nie przynosiły do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub
zabawek.
16. Od momentu odebrania dziecka ze świetlicy przez rodziców / opiekunów, przebywa ono wyłącznie
pod ich opieką i nie uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez wychowawcę.
ZADANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY
1. Każdemu wychowawcy powierza się grupę wychowanków.
2. Wychowawca realizuje zadania wynikające z rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej
świetlicy oraz szczegółowego planu tygodniowego.
3. Wychowawca grupy odpowiada za organizację oraz jakość i efekty pracy w swojej grupie
wychowawczej.
4. Wychowawca prowadzi dokumentację pracy swojej grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wychowawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich dzieci będących pod jego opieką
w godzinach pracy określonych harmonogramem.
ZASADY POBYTU UCZNIÓW W ŚWIETLICY
1. Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:
- udziału w zajęciach organizowanych przez wychowawców świetlicy,
- zabaw indywidualnych i grupowych zgodnych ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami
z uwzględnieniem reżimu sanitarnego,
- korzystania z gier, zabawek, sprzętu sportowego i innego wyposażenia świetlicy zgodnie z jego
przeznaczeniem. Wszystkie użyte przedmioty zostaną po każdym dniu poddane dezynfekcji przez panią
woźną.
- otrzymania indywidualnej pomocy w nauce ze strony wychowawców z zachowaniem dystansu
społecznego,
- odrabiania lekcji i nauki własnej w odpowiednich warunkach – w miarę możliwości organizacyjnych,
- życzliwego traktowania,
- poszanowania godności osobistej,
- ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
- rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
2. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma obowiązek:
- przestrzegania zasad zachowania obowiązujących w świetlicy ( zał. 1),
- stosowania się do poleceń wychowawców,
- kulturalnego zachowywania się w stosunku do wychowawców, pracowników szkoły, kolegów,
- szanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
- dbania o porządek i wystrój w sali,
- za każdym razem zgłaszania wychowawcy o swoim przyjściu do świetlicy oraz fakt jej opuszczenia,
- natychmiastowego zgłaszania złego samopoczucia oraz sytuacji niebezpiecznych.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DZIECKA:
1. W przypadku zauważenia objawów: gorączka powyżej 38,0oC, kaszel, katar oraz duszności, należy
zawiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców dziecka – jak najszybciej.
2. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając
je w przygotowanej izolatce (pomieszczenie przy sali gimnastycznej). Dziecko pozostawać będzie
pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest do założenia
stroju ochronnego (fartuch, maska, przyłbica). Zalecana odległość od dziecka – 2m. We
wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.
3. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.
4. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia PSSE w Mińsku Mazowieckim tel.: 25-758-22-32 oraz
25-758-63-78 lub 509 407 101 poza godzinami pracy oraz organ prowadzący Urząd Gminy
w Siennicy 25-757-20-20.
5. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z PSSE w Mińsku Mazowieckim, organem
prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców
i pracowników przedszkola.
6. Obszar, w którym poruszało się dziecko, niezwłocznie poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie
z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz dezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki,
poręcze, uchwyty itp.). W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy
wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
7. Listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje dyrektor wraz z obsługą.
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, KARY
1. Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, udział w konkursach, działania na rzecz społeczności
świetlicowej. Nagrodą jest drobny upominek, pochwała wobec rodziców, wnioskowanie o podwyższenie
oceny z zachowania.
2. Karą w świetlicy jest upomnienie słowne, informacja wpisana do dziennika elektronicznego,
poinformowanie wychowawcy klasy, pedagoga, dyrektora o zdarzeniu, pozbawienie udziału
w atrakcyjnych zajęciach w danym dniu. Wychowawca świetlicy może też wnioskować
o obniżenie oceny z zachowania.
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
1. Rodzice mają możliwość wyrażania opinii o pracy świetlicy i uzyskania informacji nt. rozwoju,
zachowania własnego dziecka poprzez kontakt z wychowawcami świetlicy po uprzednim ustaleniu
formy kontaktu.
2. Rodzice odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone umyślnie przez dziecko.
3. Rodzice w miarę możliwości organizacyjnych wspierają działalność świetlicy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin świetlicy jest dostępny na stronie internetowej szkoły.
2. Regulamin świetlicy zostaje przyjęty do realizacji po zatwierdzeniu go przez Radę Pedagogiczną
i dyrektora szkoły.
3. Wszystkie sprawy indywidualne, zastrzeżenia, uwagi, propozycje dotyczące pracy świetlicy należy
zgłaszać bezpośrednio wychowawcom w godzinach ich pracy, po uprzednim ustaleniu formy kontaktu.

4. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
ZASADY ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW W ŚWIETLICY ( ZAŁ. 1 )
Po wejściu do świetlicy zgłaszamy się do dyżurującego wychowawcy.
Plecaki stawiamy w miejscu do tego przeznaczonym.
Posiłki spożywamy przy stole.
Telefonów komórkowych używamy za zgodą wychowawcy tylko w celu przeprowadzenia rozmowy
z rodzicami/opiekunami. Zakazane są zabawy z wykorzystaniem osobistych urządzeń multimedialnych.
5. Nie przynosimy przedmiotów o dużej wartości materialnej lub emocjonalnej.
6. Każdorazowe wyjście ze świetlicy (toalety, szatni itp.) zgłaszamy wychowawcy.
7. Na boisku szkolnym przebywamy w miejscach wyznaczonych przez wychowawców.
8. Konflikty rozwiązujemy pokojowo lub zgłaszamy problem wychowawcy.
9. Opiekujemy się młodszymi kolegami i pomagamy słabszym z zachowaniem reżimu sanitarnego
i dystansu społecznego.
10. Przed wyjściem do domu zgłaszamy się do wychowawcy, który odnotowuje godzinę wyjścia na liście
obecności.
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