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Zasady organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w oddziale przedszkolnym  

oraz dydaktycznych w klasach I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Od 25 maja 2020 r. dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III mogą brać 

udział w zajęciach  opiekuńczo- wychowawczych oraz dydaktycznych. 

2. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest złożenie stosownych oświadczeń przez 

rodziców: zgody na udział dziecka w zajęciach i na mierzenie temperatury. 

3. Dzieci w ramach pobytu w oddziale przedszkolnym będą mogły bawić się zabawkami, 

które można dezynfekować. Nauczyciel zapewni przede wszystkim opiekę, ale może także 

organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne. 

 

II. Organizacja zajęć  

I. Warunki przyjęcia dziecka/ucznia do szkoły: 

1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane ze szkoły, w miarę możliwości, przez 

jednego z rodziców lub prawnych opiekunów, aby uniknąć rotacji osób.  

2. Szkoła nie zapewnia dowozu/odwozu  uczniów do/ze szkoły. 

3. Dzieci przyprowadzane są do godziny 7:55. W godzinach 8:00-10:35 lub 8:00-9:40 

prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami dydaktyki. Dokładny 

harmonogram wychowawcy prześlą rodzicom drogą e-mailową. 

4. Wychowawcy oprócz prowadzenia zajęć w szkole będą również kontynuować pracę  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

5. Po godzinie 8.15 drzwi boczne szkoły są zamykane, po czym nastąpi dezynfekowane 

klamek i poręczy, 

5.   Uczniowie/dzieci, po przybyciu do szkoły, wchodzą do boksów pojedynczo, w maskach   

       ochronnych. Zdejmują je, po wejściu do sali lekcyjnej. 

6. Upoważniony pracownik  pomaga dzieciom w przebraniu się i przygotowaniu do wejścia 

do  sali lekcyjnej. Reguluje zagęszczenie wśród uczniów tak, aby zachowany był dystans 

społeczny 1,5 – 2 metry odległości między dziećmi. 

7. Do szkoły  są przyjmowane wyłącznie dzieci  bez objawów chorobowych (kataru, kaszlu, 

podwyższonej temperatury). 

8. Na początku pierwszej lekcji, wyznaczony pracownik  wykona pomiaru temperatury 
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ciała dziecka za pomocą bezdotykowego termometru. W przypadku dwukrotnego 

pomiaru wskazującego na podwyższoną temperaturę ciała dziecka, powyżej 37,5°C, 

zostanie wdrożona procedura bezpieczeństwa  Dodatkowo temperatura będzie mierzona, 

gdy zajdzie taka potrzeba. 

9. Procedura bezpieczeństwa będzie stosowana również, jeżeli pracownik szkoły 

zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie; 

10. Zabrania się posyłania dziecka  do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie 

lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy zobowiązani są pozostać w domu oraz 

stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

11. W sytuacjach bezwzględnej konieczności rodzic/ opiekun może wejść na teren szkoły 

zachowując dystans społeczny 2 metry odległości od innych osób, zakrywając usta i nos 

maseczką lub szalikiem, dezynfekując dłonie przygotowanym do tego celu płynem. 

12. Rodzic powinien regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny: 

podkreślać, że ma ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, w odpowiedni sposób zasłaniać 

twarz podczas kichania, czy kasłania, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki 

na powitanie, zachowywać dystans w stosunku do innych dzieci i osób dorosłych.  

13. W okresie ograniczonego funkcjonowania placówek oświatowych, dzieci nie będą 

wychodziły poza teren szkoły.  

14. W razie zaistnienia sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka, rodzica  lub 

pracownika szkoły, zostaną wdrożone procedury bezpieczeństwa  (min. izolacja w sali do 

tego przeznaczonej pod opieką osoby upoważnionej).  

15. W szkole  będą obowiązywały zasady sanitarne zgodne z wytycznymi GIS oraz MEN 

 i MZ.  

 

III. Opieka nad dziećmi/uczniami klas I-III: 

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

2. W sali odległości pomiędzy ławkami dla uczniów będą wynosiły min. 1,5 m, przy 

czym przy jednej ławce będzie siedzieć jeden uczeń. 

3. Z sali, w której będzie przebywać  grupa, usunięte będą przedmioty i  sprzęty,  których  

nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 

4. Pomoce szkolne oraz przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 

wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane. 

5. Każdy uczeń ma posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć powinny 

znajdować się na ławce ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie będą mogli wymieniać się 
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przyborami szkolnymi między sobą; 

6. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. 

7. Sala, w której będą przebywać uczniowie będzie wietrzona co najmniej raz na godzinę,   

w czasie przerw w zajęciach, a także w miarę potrzeby w trakcie zajęć. 

8. Uczniowie pod nadzorem nauczyciela będą mogli korzystać z boiska szkolnego,  

z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkolnego placu zabaw przy zachowaniu 

zmianowości grup i dystansu między sobą.  

9. Zajęcia będą organizowane tak, aby ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu 

kontaktowi pomiędzy uczniami; 

10. W szkole zorganizowane będą zajęcia świetlicowe (od godz.7:00) dla uczniów,  których 

rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.  

11. Opiekę nad uczniami w świetlicy szkolnej pełnić będą nauczyciele świetlicy oraz inni 

wskazani przez dyrektora szkoły. 

12. Zajęcia świetlicowe i dydaktyczne odbywają się w tej samej sali. 

 

IV. Środki ostrożności na terenie szkoły: 

1. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły są zobowiązane do: 

a)  skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk umieszczonego przy wejściu do szkoły, 

zgodnie z zamieszczoną przy wejściu informacją, 

b)  zachowania dystansu społecznego w stosunku do siebie oraz dzieci przebywających na 

terenie szkoły; 

2. Uczniowie nie będą mieć możliwości korzystania z posiłków, powinni być zaopatrzeni  

w kanapki i napoje. 

 

V. Obowiązki nauczycieli w czasie sprawowania opieki nad uczniami edukacji 

wczesnoszkolnej: 

1. Nauczyciele zobowiązani są do: 

a) przestrzegania wytycznych GIS wskazujących na to, że do pracy mogą przychodzić 

tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną, 

b) prowadzenia zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych 

w  wyznaczonej  sali   i   nieorganizowania   wyjść   dzieci   poza   budynek   szkoły,  

c) zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, 

wynoszącego co najmniej 1,5 metra, 

d) dopilnowania, aby w ich zasięgu znajdowały się środki ochrony indywidualnej, takie 
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jak: jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, 

e) umieszczenia w łatwo dostępnym dla siebie miejscu numerów telefonów do służb 

medycznych, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz rodziców/ prawnych opiekunów, 

f) wyjaśnienia i systematycznego przypominania dzieciom zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących w trakcie ich pobytu w szkole, 

g) wyjaśnienia i systematycznego   przypominania  zasad zachowania  higieny  

w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem oraz monitorowania zachowań 

uczniów (częste i regularne mycie rąk, zachowanie właściwego dystansu społecznego), 

h) dopilnowania regularnego mycia rąk wodą z mydłem przez uczniów, szczególnie    po 

przyjściu do szkoły,  przed  jedzeniem, po skorzystaniu z toalety. 

 

VI. Obowiązki pracowników obsługi: 

1. Pracownicy obsługi zobowiązani są do: 

a) przestrzegania wytycznych GIS wskazujących na to, że do pracy mogą przychodzić 

tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną, 

b) dbania o higienę rąk, zgodnie z instrukcją mycia rąk, instrukcją dezynfekcji rąk 

umieszczoną przy dozownikach środków odkażających, instrukcją prawidłowego 

nakładania i zdejmowania rękawiczek umieszczoną w ustalonym miejscu, 

c) systematycznego odkażania środkami dezynfekującymi takich powierzchni jak: 

biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków 

i inne przedmioty (np. zabawki, sprzęt sportowy, telefony, klawiatury), 

d) do systematycznego odkażania środkami dezynfekującymi miejsc często używanych, 

takich jak sale, toalety, ciągi komunikacyjne, 

e) systematycznego wypełniania tabeli monitorującej czynności higieniczno- sanitarne 

f) ścisłego przestrzegania zaleceń producentów wykorzystywanych środków 

chemicznych znajdujących się na opakowaniach, 

g) przestrzegania czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń  

i przedmiotów. 

 

VII.  Obowiązki rodziców uczniów: 

 1.  Rodzice zobowiązani są do: 

a) przyprowadzania do szkoły tylko zdrowego dziecka, 

b) przyprowadzania / odbierania dziecka tylko i wyłącznie przez osobę zdrową, 

c) przyprowadzania dziecka do godziny 8.00, 
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d) zachowania odstępu 1,5m - 2m od innych dzieci i rodziców jeśli w trakcie oczekiwania 

na przyjęcie dziecka do szkoły wytworzy się kolejka, 

e) zapewnienia dziecku indywidualnej osłony ust i nosa w drodze do i ze szkoły, 

wskazany jest też woreczek foliowy dla zabezpieczenia maseczki ochronnej, 

f) rygorystycznego przestrzegania na terenie szkoły środków ostrożności, a mianowicie: 

- stosowania maseczek ochronnych osłaniających usta i nos, 

- dezynfekowania dłoni przy wejściu lub zakładania rękawiczek jednorazowych, 

g) zachowania dystansu społecznego w stosunku do pracowników szkoły, 

h) dopilnowania, aby dziecko nie przynosiło do szkoły żadnych niepotrzebnych 

przedmiotów oraz zabawek, 

i) udzielenia ustnej informacji pracownikowi szkoły na temat stanu zdrowia dziecka 

j) przestrzegania wytycznych GIS wskazujących na to, że dziecko nie może być 

przyprowadzone przez rodzica/prawnego opiekuna do szkoły, jeśli w domu przebywa 

osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, 

k)  do  niezwłocznego  odebrania   dziecka   ze   szkoły,   po   otrzymaniu   informacji  od 

nauczyciela o złym samopoczuciu dziecka.  

 

Gorajec, 22 maja 2020 r.                                                                       Alina Smarkala- 

                                                                                                           dyrektor szkoły 

 


