
Zasady organizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych  

 dla uczniów klas I - III 

 Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej w okresie od 25 maja br. uczniowie klas I 

– III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w szkole. Zajęcia mają 

charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zależy od decyzji rodziców/prawnych 

opiekunów dzieci objętych nimi. 

 

I. Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych 

 

1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze da uczniów klas I – III  prowadzone będą od dnia 25 

maja br., w godzinach: 7.00 – 17.00. 

2. Dzieci będą przyjmowane na podstawie zgłoszeń rodziców/prawnych opiekunów z 

uwzględnieniem potrzeb rodzinnych i społecznych. 

3.  W pierwszej kolejności z opieki mogą skorzystać dzieci, których rodzice nie mają 

możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci 

pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i 

przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do szkoły 

w godz. 7.00- 8.30. 

5. Do szkoły wchodzi się tylko głównym wejściem, opiekunowie przyprowadzający 

dziecko do szkoły oczekują z nim za pierwszymi drzwiami na przyjście woźnej lub 

nauczyciela, którzy zaprowadzą dziecko do sali zajęć. 

6. Odbierając dziecko należy zadzwonić domofonem i oczekiwać przed drzwiami, aż 

dziecko zostanie przyprowadzone przez woźną lub nauczyciela.  

7. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka samego przed szkołą lub w wejściu do 

szkoły. Za dziecko pozostawione bez opieki na terenie szkoły, nieprzekazane pod 

opiekę pracownika, szkoła nie odpowiada. 

8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły zachowują 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych osób wynoszący 

min. 2 m. 

9. Podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych uczniowie będą podzieleni na grupy liczące 

nie więcej niż po 12 wychowanków. 

10. Każda grupa ma przypisaną salę. 

11. Uczniowie pod opieką nauczyciela mogą korzystać z boiska  i szkolnego placu zabaw. 

12. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły. 



13. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być 

mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna. 

14. Rodzice zapewniają dziecku odpowiednią opiekę podczas przyprowadzania go do 

szkoły, przekazują dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.  

15. Rodzice zaopatrują dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze 

szkoły.  

16. Do placówki należy przyprowadzać dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych oraz 

bez objawów alergii. 

17. Dzieci do szkoły są przyprowadzane oraz odbierane tylko i wyłącznie przez osoby 

zdrowe. 

18. Rodzice/ opiekunowie prawni nie mogą posyłać dziecka do szkoły, jeżeli w domu 

przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą 

pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Po 

zakończeniu odbycia kwarantanny rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest 

dostarczyć dyrektorowi szkoły zaświadczenie, iż wszyscy domownicy zostali wyleczeni 

i pozostają zdrowi. 

19. Należy bezwzględnie przestrzegać zasady niezabierania do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów czy zabawek.  

 

 

II. Zasady bezpiecznego przebywania na terenie szkoły podczas zajęć opiekuńczo-

wychowawczych, zgodne z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego  

 

1. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły muszą stosować się do wewnętrznych procedur 

bezpieczeństwa. 

2. W szkole nie mogą przebywać osoby z zewnątrz w tym rodzice i opiekunowie uczniów. 

3. W sytuacjach podyktowanych wyższą koniecznością dopuszcza się przebywanie na 

terenie szkoły osób z zewnątrz za zgodą dyrektora i po wpisaniu się petenta do rejestru 

wejść i wyjść. 

4. Sale lekcyjne przeznaczone na prowadzenie zajęć są odpowiednio przygotowane: 

usunięto z nich przedmioty, których nie da się zdezynfekować.  

5. Sale lekcyjne wietrzy się co najmniej raz na godzinę, dezynfekuje się blaty stolików, 

krzesła, pomoce dydaktyczne używane w czasie zajęć oraz inne powierzchnie 

najczęściej dotykane. Dezynfekcję przeprowadza się bezpośrednio po zakończeniu 

zajęć przez ucznia lub grupę uczniów. 

6. Każda sala, w której prowadzone są zajęcia wyposażona jest w środki do dezynfekcji. 

7. Wchodząc do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce w ustawionym, w 

wejściu głównym  automacie do dezynfekcji. 

8. Nie należy podawać ręki na powitanie, należy zachować dystans do drugiej osoby, 

unikać dotykania twarzy. 

9. Organizacja żywienia prowadzona jest na zasadach obowiązujących przed 

wprowadzeniem ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych. 

10. Posiłki podawane są do stołu przez panie obsługujące stołówkę. 

11. Dzieci nie podchodzą do personelu pracującego w kuchni. 



12. Stoły i krzesła w stołówce są dezynfekowane po każdej grupie jedzącej posiłek. 

13. W szkole wyłączone są źródełka wody pitnej. 

14. Uczniowie mogą przynosić ze sobą drugie śniadanie i picie. 

15. Drugie śniadanie spożywane jest w stołówce szkolnej, pod opieką nauczyciela. 

Niedozwolone jest spożywanie posiłków w sali zajęć. 

16. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem uczestnika zajęć, 

niezwłocznie podejmuje się działania opisane w Procedurze postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

 


