
PROCEDURA 

DOTYCZĄCA ORGANIZACJI   ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH   

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR  3 IM.  MAŁEGO POWSTAŃCA 

W ZĄBKACH 

 

1. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów, których rodzice zgłosili co 

najmniej dzień wcześniej do godziny 12.00 do sekretariatu informację o potrzebie zapewnienia 

opieki i po wypełnieniu przez rodzica Karty zgłoszenia dziecka na zajęcia. 

2. Zajęcia odbywają się   w godzinach pracy świetlicy - 6.30-18.00 

3. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci, bez objawów chorobowych. 

4. Uczniowie wchodzący do szkoły mają wykonywany pomiar temperatury, na który zgodę 

wyrazili rodzice. Do szkoły nie może wejść osoba, która ma temperaturę powyżej 37.0 ºC. 

5. Mając świadomość zagrożenia jakie niesie ze sobą koronawirus, rodzic przyprowadza dziecko 

do placówki na własną odpowiedzialność 

6. Uczeń w drodze do/i ze szkoły oraz do czasu wejścia do wyznaczonej sali, zakrywa usta i nos 

(maseczką), po wejściu do placówki obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeśli ma przeciwskazania 

zdrowotne do stosowania środków dezynfekcyjnych, natychmiast 

po wejściu do szkoły myje dokładnie ręce. 

7. W sali   podczas zajęć może przebywać do 12 uczniów.  

8. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.  

9. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m 

(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Nie może ich pożyczać od innych uczniów. Uczeń 

nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

11. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 

w czasie zajęć.  

12. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak 

nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.  

13. Obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. 

14. Plac zabaw zostanie czasowo zamknięty. Nie będą odbywały się wyjścia poza obręb placówki. 

Dzieci mogą korzystać jedynie z boiska zewnętrznego przy zachowaniu zmianowości grup 

i dystansu pomiędzy nimi. 

15. W przypadku symptomów choroby dziecko zostanie odizolowane od grupy 

w wydzielonym miejscu, a rodzice niezwłocznie je odbiorą. 

16. Każdego dnia sala, zabawki, stoły i inne przedmioty będą dezynfekowane zalecanymi 

preparatami. 

17. W szkole zostały wyłączone źródełka wody pitnej. 



18. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

kontakty z dziećmi i nauczycielami. 

19. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci mogą wchodzić tylko do 

przestrzeni wspólnej (hol) mają zachować dystans społeczny w odniesieniu 

do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 m. 

20. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci zgodnie z odrębnymi procedurami.  

 


