Zał. nr 2

Zasady organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy
w Szkole Podstawowej nr 33 w Krakowie
od dnia 25 maja 2020r.
PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO SZKOŁY
1. Uczeń do szkoły przyprowadzany jest przez rodzica/opiekuna z zachowaniem
ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa (np. obowiązek zasłaniania ust
i nosa w miejscach publicznych).
2. Uczeń ani rodzic nie mogą przejawiać jakichkolwiek oznak chorobowych.
3. Rodzic oczekuje z dzieckiem w wyznaczonym miejscu przed wejściem do szkoły,
zachowując dystans społeczny od innych rodziców, innych uczniów
i pracowników szkoły.
NA TERENIE SZKOŁY
1. Uczeń przebiera się w szatni, po ogłoszeniu tego obowiązku.
2. Zabiera ze sobą „drugie śniadanie” w jednorazowej torebce i przechodzi
z nauczycielem do sali zajęć opiekuńczych.
3. Opieka sprawowana jest z uwzględnieniem zasad dystansu społecznego
i z zachowaniem podstawowych zasad higieny.
4. Uczeń posiada własne przybory, które mogą znajdować się na stoliku.
5. Dzieci nie korzystają z gier, książek, pluszowych maskotek i innych elementów
wyposażenia szkoły, których nie można zdezynfekować.
6. Zestawem klocków może się bawić tylko jedno dziecko, a po każdym użyciu
zestaw musi być zdezynfekowany i przeniesiony do „kwarantanny”.
7. Sala gimnastyczna po pobycie grupy dzieci musi być wywietrzona i umyta.
8. Posiłek przyniesiony przez uczniów spożywany jest pod opieką nauczyciela
w wyznaczonym czasie i miejscu.
9. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych, uczeń przekazywany jest
pielęgniarce szkolnej lub innemu wyznaczonemu pracownikowi; zostaje
odizolowany w osobnym pomieszczeniu i oczekuje na przyjazd rodziców.
10. Dzieci zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom
nauczycieli i personelu szkoły.
11. Uczeń nosi maseczkę poza salą lekcyjną.
12. Jeśli Uczeń będzie stwarzać zagrożenie dla siebie i innych, nie będzie mogło
korzystać ze świetlicy szkolnej w okresie zagrożenia epidemicznego w związku
z COVID-19.
ODBIERANIE DZIECKA ZE SZKOŁY
1. Uczeń odbierany jest ze szkoły osobiście przez rodzica z zachowaniem ogólnie
obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
2. Rodzic zatrzymuje się w przedsionku zachowując dystans społeczny
w stosunku do innych.

Zał. nr 2

3. Pracownik szkoły otwiera drzwi i z odległości co najmniej dwóch metrów odbiera
od rodzica informację: imię i nazwisko dziecka.
4. Pracownik szkoły przyprowadza ucznia do rodzica/opiekuna.

