Aneks
do Regulaminu Świetlicy Szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4
im. Władysława Broniewskiego w Warszawie
Aneks wprowadza zapisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w czasie pandemii
COVID-19 i obowiązuje od 01.09.2020r. do odwołania.
1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń/uczennica bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
2 Do świetlicy uczęszczają tylko i wyłącznie uczniowie zapisani, których rodzice są zatrudnieni
i nie mają możliwości zapewnienia dzieciom opieki przed lekcjami/lub po lekcjach.
3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach świetlicowych lub, jeśli zaistnieje taka potrzeba
w innych salach.
4. Rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona do odbioru dziecka ze świetlicy, m.in. na zajęcia
dodatkowe pozaszkolne, zobowiązana jest do: zachowania bezpiecznego dystansu , stosowania
na terenie szkoły osłony ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do placówki. Osoby te
zgłaszają informację dotyczącą odbioru ucznia/uczennicy ze świetlicy szkolnej, po czym
oczekują na dziecko na korytarzu. Należy ograniczyć przebywanie na terenie szkoły do
niezbędnego minimum.
5. Uczniowie nie przynoszą do świetlicy żadnych niepotrzebnych rzeczy.
6. Wychowawca świetlicy mierzy uczniowi temperaturę w razie dostrzeżenia niepokojących
objawów termometrem bezdotykowym.
7. Wszyscy pracownicy i uczniowie szkoły uczęszczający do świetlicy szkolnej zobowiązani
są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych, tj. częstego mycia rąk,
w szczególności po przyjściu do szkoły, powrocie z zajęć na świeżym powietrzu, powrocie
z zajęć dodatkowych, które odbywały się poza terenem szkoły, po skorzystaniu z toalety, przed
jedzeniem. Wychowawcy świetlicy dbają o mobilizowanie uczniów do utrzymania higieny,
przypominając o zasadach obowiązujących w szkole, które wymieniono powyżej.
8. Pomoce dydaktyczne i zabawki są odkładane do wyznaczonego miejsca w obu salach
świetlicowych i na bieżąco są dezynfekowane przez pracowników.
9. Z sal świetlicowych usuwa się przedmioty, sprzęty i zabawki, których nie można umyć, uprać
lub zdezynfekować.
10. Sale świetlicowe wietrzone są często, nie rzadziej niż co godzinę, a zajęcia w miarę
możliwości odbywają się przy uchylonych oknach.
11. Zajęcia organizowane są zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy szkolnej,
harmonogramem dnia oraz wytycznymi GIS, MZ, MEN.
12. Wychowawcy świetlicy prowadzą działania opiekuńczo – wychowawcze, wyjaśniając
uczniom zasady obowiązujące w świetlicy oraz cel ich przestrzegania, w utrzymaniu poczucia
bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery.
13. Wychowawcy świetlicy komunikują się z rodzicami uczniów poprzez dziennik
elektroniczny Librus, platformę Microsoft Office 365, telefonicznie, a w razie uzasadnionej
konieczności osobiście, z zachowaniem bezpiecznego dystansu.

14. W celu bezpieczeństwa uczniów i wychowawców świetlicy, ograniczane są gry i zabawy
kontaktowe. Gdy zachowanie dystansu społecznego jest niemożliwe organizuje się zajęcia
ograniczające kontakt fizyczny uczniów, np.
- zajęcia czytelnicze,
- gry dydaktyczne (zagadki, kalambury, krzyżówki, łamigłówki etc.),
- zajęcia multimedialne,
- zajęcia plastyczne i techniczne – każdy uczeń korzysta z materiałów własnych lub wcześniej
przygotowanych przez wychowawców świetlicy, które są dezynfekowane po zajęciach, a te,
których nie da się skutecznie zdezynfekować, nie podlegają zwrotowi. Wychowawcy świetlicy
dobierają formy zajęć plastycznych w taki sposób, by możliwa była dezynfekcja szkolnych
rzeczy używanych do zajęć.
15. Zabawy ruchowe organizowane są na powietrzu, patio oraz w miarę możliwości w salach
świetlicowych.
16. Uczniowie przebywający w świetlicy uczęszczają na obiady do stołówki szkolnej pod
opieką wychowawców świetlicy i spożywają posiłki z zachowaniem zasad higieny i procedur
ustalonych przez ajenta na czas epidemii.

Z niniejszym aneksem zapoznani będą/są rodzice uczniów/prawni opiekunowie,
których dziecko jest zapisane do świetlicy szkolnej.

Aneks może ulec zmianie w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła
strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji
Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia.

