Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora OPP „175” z dnia 23.11.2020

ZASADY FUNKCJONOWANIA OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ „175” W WARSZAWIE W
DOBIE PANDEMII COVID-19
I. Podstawa prawna:
- art. 10 ust. 1 pkt. 1 i art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz.
910), - wytyczne z dnia 5.08.2020 r. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego
Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., wydane
na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 59 ze zm.) - zalecenia z dnia 12.08.2020 r. wydane przez Ministra Edukacji Narodowe i
Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie
czerwonej/żółtej, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 u.p.i.s.
II. Cel:
Celem wprowadzenia zasad jest określenie działań mających na celu zminimalizowanie
rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19
III. Zakres obowiązujących zasad:
Procedurę stosuje się w siedzibie ogniska przy ul. Gruszczyńskiego 12 (rozdział I) oraz na terenach szkół z
którymi ognisko podpisało porozumienia o współpracy (rozdział II) w Warszawie.
IV. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury:
Dyrektor ogniska: Maria Popławska-Staniszewska

ROZDZIAŁ I - ZASADY PANUJĄCE W OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ „175”

1. W ognisku funkcjonują dwie strefy wejścia i gromadzenia się wychowanków i ich
rodziców.
I strefa - na parterze przy wejściu głównym
II strefa - na drugim piętrze przy wejściu do ogniska (strefa rodzica)
2. Aby wejść na teren ogniska należy posłużyć się dzwonkiem w obydwu strefach.
3. Grupy dzieci odbierane są przez nauczyciela punktualnie z I strefy.
4. Dzieci, które uczestniczą w zajęciach grupowych i się spóźnią nie będą mogły wejść na
teren placówki, gdyż nauczyciel sprawujący opiekę nad grupą może zejść do
wyznaczonej strefy zbiórki tylko jeden raz.
5. Po skończonych zajęciach nauczyciel odprowadza grupę dzieci do wyjścia I strefy.
6. Dzieci wychodzące z zajęć samodzielnie muszą dostarczyć do placówki zgodę
rodziców na samodzielny powrót dziecka do domu (zał. nr 1)
7. Dzieci przychodzące na zajęcia indywidualne dzwonią dzwonkiem w strefie I na
parterze przy wejściu głównym, po otwarciu wchodzą na drugie piętro i oczekują na
wejście do środka w strefie II.
8. Rodzice przyprowadzający i odbierający dziecko na zajęcia indywidualne dzwonią
dzwonkiem na parterze przy wejściu głównym (strefa I), po otwarciu mogą wejść z
dzieckiem na II piętro (strefa II).
9. Rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby przyprowadzające/odbierające dzieci mogą
czekać na dziecko w strefie II tzw. strefie dla rodzica.

10.Dzieci posiadające zgodę na samodzielny powrót do domu, po skończonych zajęciach
wychodzą samodzielnie.
11. W pomieszczeniach ogniska na stałe mogą przebywać jedynie wychowankowie i
pracownicy.
12. Dzieci i rodzice zachowują dystans od siebie min. 1,5 m.
13. Każdy wchodzący z zewnątrz, zgodnie z instrukcją dezynfekuje ręce przygotowanym
płynem do dezynfekcji oraz może być poddany zmierzeniu temperatury termometrem
bezdotykowym.
14. W placówce obowiązuje nakaz osłaniania ust i nosa.
15. Zakazuje się przynoszenia przez wychowanków niepotrzebnych przedmiotów.
16. Ogranicza się gromadzenia wychowanków w jednym miejscu w tym samym czasie.
17. Zabrania się przemieszczania dzieciom po placówce bez opieki pracownika ogniska.
Wyjątek stanowi przemieszczanie się do toalety.
18. Sale przeznaczone do pracy z dziećmi oraz wszystkie pomieszczenia placówki są
przystosowane do ilości osób i dezynfekowane zgodnie z zachowaniem zasad reżimu
sanitarnego.
19. W placówce prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
toalet, dezynfekcji powierzchni dotykowych.
20. W przypadku stwierdzenia ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2 pracownik
ogniska podejmuje działania opisane w Procedurze postępowania w przypadku
zagrożenia i podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2,
powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora oraz telefonicznie Inspekcję Sanitarną i
postępuje według uzyskanych informacji.
ROZDZIAŁ II - ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOŁACH Z KTÓRYMI OGNISKO PODPISAŁO
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY:

1. Na terenie innych placówek (szkół) w których prowadzone są zajęcia ogniska, dziecko
oczekuje na nauczyciela ogniska w wyznaczonej strefie szkoły. Nauczyciel ogniska
odbiera dzieci z wyznaczonej strefy przed zajęciami i sprowadza dzieci po zajęciach w to
samo miejsce.
2. Na zajęcia ogniska uczestnicy
przyprowadzani przez inne osoby.

mogą

przychodzić

samodzielnie

lub

być

3. Nauczyciel ogniska prowadzi dane zajęcia w jednej, wyznaczonej przez szkołę sali.
4. Nauczyciel ogniska może odbierać dzieci ze świetlicy szkolnej ale nie należy tego
traktować jako jego obowiązek tylko jako dobrą wolę.
5. Uczestnicy świetlicy szkolnej przebywający poza salą (np. boisko) nie będą odbierani
na zajęcia ogniska przez nauczyciela ogniska.

6. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie i kończą punktualnie.
7. Zajęcia prowadzone na terenie danej szkoły (poza siedzibą placówki) dedykowane są
wyłącznie dla uczniów danej szkoły.
8. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie szkoły podczas zajęć ogniska odpowiada
nauczyciel ogniska.
9. Nauczyciel ogniska zna i stosuje się do zasad i procedur obowiązujących w szkole, na
terenie której prowadzi zajęcia.
ROZDZIAŁ III - DODATKOWE INFORMACJE

1. Pozostałe kwestie nie ujęte w „ZASADACH FUNKCJONOWANIA OGNISKA PRACY
POZASZKOLNEJ „175” W WARSZAWIE W DOBIE PANDEMII COVID-19” reguluje statut
oraz procedury wewnętrzne placówki.
2. O zmianach w organizacji pracy placówka informuje się rodziców poprzez stronę
internetową placówki.
3. Utrzymuje się „Zasady funkcjonowania i organizacji zajęć w OPP „175” wprowadzone
Zarządzeniem nr 12/2020 Dyrektora OPP „175” z dnia 28.08.2020.

Załącznik nr 1 do Zasad
funkcjonowania i organizacji zajęć w
OPP 175 w okresie pandemii COVID-19

Zgoda rodzica/rodziców na samodzielny powrót dziecka do domu po
skończonych zajęciach OPP „175”
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka
……………………………………………………………………………,kl. …………z SP…………….
(imię i nazwisko dziecka)

do domu po skończonych zajęciach organizowanych przez Ognisko Pracy
Pozaszkolnej „175” w roku szkolnym 2020/2021
………………………………………………………
Data i podpis czytelny rodzica/rodziców

