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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Józefa Wybickiego w Poznaniu
Od 1 września 2021r.

1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 91 w Poznaniu,
uczęszczających do klas I–III naszej szkoły.
2. Organizacja pracy szkoły podstawowej w ramach działalności opiekuńczej uwzględnia
wytyczne
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3. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej
oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
4. Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej poprzez
wypełnienie karty zgłoszeniowej do świetlicy.
5. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej rodzice mogą pobrać, ze strony
internetowej szkoły, następnie rodzic ma obowiązek wypełnić, zeskanowane dokumenty,
przesłać drogą elektroniczną sekretariat@sp91.pl
6. W przypadku nie uzupełnionych danych w karcie zgłoszenia do świetlicy, karta nie będzie
rozpatrywana.
7. Rodzice i opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły.
8. Rodzice maja obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni
publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły,
gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu.
9. Dziecko dezynfekuje dłonie udostępnionym płynem do dezynfekcji rąk. Następnie
dziecko jest przejmowane przez nauczyciela wychowawcę świetlicy.
10. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w świetlicy szkolnej,
11. W świetlicy bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny oraz bezpieczeństwa w
czasie epidemii: regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekcje rąk,
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust, wietrzenie
świetlicy (nie rzadziej iż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w
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szczególności przed przyjściem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych –
czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji.
12. Drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają osoby w szkole są
otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać (dotykać).
13. W przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze, szatnia, toalety)zachowujemy dystans
między uczniami/pracownikami i obowiązkowo nosimy maseczki zakrywając usta i nos.
14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się
przyborami między sobą.
15. Spożywanie posiłków

odbywa się w tych samych salach i

grupach, w których

realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu. Dzieci mogą
spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w
pojemnikach prywatnych i w takich spożywane. Obiady wydawane są w stołówce
szkolnej według harmonogramu.
16. Jeżeli nauczyciel świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu,
zapewniając min. 2m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/
opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze świetlicy.
17. Odbiór dziecka przez rodziców, opiekunów prawnych musi odbywać w godzinach
podanych w karcie zgłoszeniowej.
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Pamiętaj !!!
1. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły.
2. Do szkoły wchodzisz pojedynczo lub utrzymując odległość min 2 metrów od innego
ucznia.
3. Po wejściu do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce lub umyj je wodą z mydłem.
4. Nie przynoś zbędnych przedmiotów, np. zabawek. Nie możesz zabierać, żadnych
swoich prac do domu. Przyniesione przybory szkolne (np. długopis, ołówek, kredki,
pisaki) zastawiaj na wyznaczonym stoliku szkolnym. Nie wymieniaj się tymi
przedmiotami między z innymi uczniami.
5. Bezwzględnie stosuj się do zasad higieny; często myj ręce wodą z mydłem, nie
podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania twarzy, oczu,
nosa i ust.
6. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy
kasłania. Zwracaj uwagę na innych w tym czasie.
7. Unikaj skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, na
boisku szkolnym, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

MASZ GORĄCZKĘ, KASZEL LUB INNE OBJAWY CHOROBY, ZOSTANĘ W DOMU !!!

