Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Ustrzykach Dolnych

__________________________________________________________________________
Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 16/2020/2021
Dyrektora szkoły

Regulamin i zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych
od 9 listopada 2020 roku
w okresie zagrożenia epidemiologicznego Sars-cov-19
w trybie nauki stacjonarnej dla klas „0” i nauki zdalnej dla klas I – VIII
Podstawa prawna:
1.

2.

3.

§ 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1870)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020.1960)

§1
1. Od 9 listopada do czasu przywrócenia nauki stacjonarnej szkoła będzie prowadzić
działalność opiekuńczą dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz dzieci osób
zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób
realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I, II, III.
2. Organizacja pracy świetlicy szkolnej w ramach działalności opiekuńczej będzie
uwzględniać wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół
i placówek od 1 września 2020 r., w tym w zakresie:
a. organizacji zajęć w szkole,
b. higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
c. gastronomii,
d. postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.
§2
1.
Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Świetlica
będzie czynna w godzinach 630 – 1600.
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2.
Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS w jednej grupie może przebywać do 12 uczniów.
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci
- nie więcej niż o 2.
3.
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w świetlicach szkolnych,
a w przypadku większej liczby uczniów - w salach dydaktycznych. Dla każdej grupy świetlicowej
przeznaczona jest inna sala
4.
Podczas pobytu w szkole i udziału w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych dzieci są
zobowiązane przestrzegać wszystkie zasady bezpieczeństwa, jakie stosuje się w czasie
panowania epidemii, to jest:
a) podczas pobytu w przestrzeniach wspólnych (korytarze szkolne) zasłaniać nos i usta.
b) dbać o higienę rąk.
c) unikać dotykania oczu, nosa i ust.
d) w odpowiedni sposób zasłaniać usta i nos podczas kichania i kaszlu.
e) w miarę możliwości zachować dystans społeczny między uczniami oraz między
uczniami i nauczycielami.
f) często wietrzyć salę.
g) nie przynosić do szkoły zbędnych przedmiotów (np. zabawki).
5.
Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, każdorazowo ci sami, stali
nauczyciele.
6.
Podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej należy ograniczyć
organizowanie wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, gdzie
jest ograniczona możliwość zachowania dystansu społecznego. Pożądane jest natomiast
organizowanie wyjść w miejsca otwarte jak park, las, tereny zielone (z zachowaniem dystansu
oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej).
7.
Spożywanie posiłków będzie odbywać się w tych samych grupach, w których
realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu. Poszczególne
grupy w czasie posiłku w stołówce nie będą miały ze sobą kontaktu.
8.
Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu w salach, w których
odbywają się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. Posiłki mogą być przynoszone
w pojemnikach prywatnych i w takich spożywane.
9.
Po zakończeniu zajęć blaty stolików, podłoga i inne powierzchnie dotykowe będą
dezynfekowane.
Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020 r. i obowiązuje do czasu
przywrócenia nauki stacjonarnej,
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