ZASADY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 43 im. KEN W KRAKOWIE
obowiązujące od 9 do 29 listopada 2020 roku
1. Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
2. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
3. Jeżeli pracownik świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy
odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
4. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za
zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.
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a w przypadku liczby większej niż 12 - 14 uczniów - w salach dydaktycznych. W
miarę możliwości personalnych w jednej grupie będą przebywali uczniowie z
jednej klasy.
6. Uczniów i nauczycieli przebywających w świetlicy obowiązuje noszenie
maseczek, dezynfekowanie rąk po wejściu do sali oraz zachowanie dystansu 2 m.
Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk.
7. W czasie zajęć świetlicowych uczniowie mogą korzystać z przenośnego sprzętu
szkolnego oraz sali komputerowej w miarę ich dostępności, w celu uczestniczenia
w zajęciach on-line.
8. Uczniowie w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń nauczycieli
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9. Przedmioty i sprzęt znajdujące się w świetlicy szkolnej podlegają dezynfekcji.
10. W świetlicy szkolnej uczeń korzysta z własnych przyborów i nie wymienia się nimi
z innymi osobami. Uczeń nie przynosi z domu niepotrzebnych przedmiotów.
11. Pomieszczenie świetlicy wietrzy się co najmniej raz na godzinę, a w pozostałym
czasie nauczyciel włącza oczyszczacz powietrza.
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z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.
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