Zarządzenie Nr 22/2019/2020
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łosiu
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie organizacji zajęć świetlicowych
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co
następuje:
§1
Wprowadza się wewnętrzną procedurę organizacji zajęć świetlicowych, stanowiącą załącznik
do zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Lidia Szurek

Procedura organizacji zajęć świetlicowych
1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego.
2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
3. Zajęcia świetlicowe będą odbywać się w sali nr 15.
4. W czasie jednych zajęć świetlicowych w sali może przebywać maksymalnie 21
osób.
5. Opieką świetlicową będą objęte dzieci rodziców obojga pracujących, w
szczególności:
- uczniowie klas I - III,
- uczniowie oczekujący na następne zajęcia lekcyjne,
- uczniowie dojeżdżający.
6. W świetlicy szkolnej będą umieszczone środki do dezynfekcji rąk.
7. Uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani każdorazowo po wejściu do
świetlicy do dezynfekcji rąk pod nadzorem opiekuna/wychowawcy świetlicy.
8. Podczas

przebywania

w świetlicy

szkolnej

zobowiązuje

się

dzieci

oraz

wychowawców do zachowania dystansu społecznego min 1,5 m.
9. Świetlicę należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci
w świetlicy.
10. W czasie zajęć świetlicowych uczeń korzysta z własnych przyborów i
podręczników. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między
sobą.
11. Zajęcia ruchowe będą przeprowadzane na otwartym powietrzu lub placu zabaw.
12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów.
13. Do jednej grupy uczniów przyporządkowani są ci sami nauczyciele zgodnie z
arkuszem organizacji pracy szkoły.
14. Odbiór dzieci ze świetlicy szkolnej odbywa się poprzez kontakt telefoniczny z
nauczycielem prowadzącym zajęcia w danym dniu.

