
 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 25/2019/2020 

 

Regulamin pobytu uczniów na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami 

dydaktycznymi w warunkach pandemii Covid-19 

w Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II w Przyjaźni 

 

Informacje wstępne 

 

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

możliwości pogodzenia pracy z opieką na dzieckiem w domu. Pierwszeństwo uzyskują 

dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu 

i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. 

2. Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby nie będące pracownikami SP w Przyjaźni. 

 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci 

 

1. Na zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne przyprowadzane są przez rodziców dzieci zdrowe-bez 

objawów chorobowych. 

2. Dzieci są przyprowadzane/ odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. 

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać 

dziecka do placówki. 

4. Czas schodzenia się dzieci – 7.00-8.30. W tym czasie rodzic przyprowadza dziecko 

i przekazuje dziecko pracownikowi szkoły –nauczycielowi mającemu dyżur w szkole (lub 

panu woźnemu) po czym zostaje odprowadzone do sali lekcyjnej. 

5. Przed salą może odwiesić swoje ubrania na wieszaki.  Nie korzystamy z szafek na ubrania. 

6. Odbiór dziecka-rodzic podaje imię i nazwisko swoje i dziecka woźnemu, który przyprowadzi 

je z sali. Nadzoruje dziecko w szatni. Odprowadza do rodzica, który czeka przy wejściu do 

szkoły. 

7. Rodzic ma obowiązek zadbać, aby dziecko nie przynosiło do szkoły zabawek, 

niepotrzebnych przedmiotów. 

8. Uczniowie korzystający z nauki zdalnej w danym dniu, mogą przynieść swój tablet lub 



laptop oraz słuchawki. 

9. Wśród przedmiotów, które uczeń może przynieść z domu są kolorowanki, książki z 

krzyżówkami, piórnik. 

 

Czas pobytu dziecka/ucznia na terenie szkoły 

 

1. Liczebność dzieci w grupie wynosi 12, przy czym jest to uzależnione od powierzchni sali 

 - 4 m2 na 1 dziecko. 

2. Dzieci siedzą i pracują pojedynczo przy stoliku w odpowiedniej odległości -2 metrów. 

3. Podczas pobytu dzieci w  placówce a w szczególności w czasie zabaw podejmowane są 

starania o zachowanie bezpiecznej odległości i przestrzeganie zaleceń GIS z dnia 4 maja 

2020 r. 

4. Nauczyciel pracują według ustalonego harmonogramu przez Dyrekcję SP w Przyjaźni. 

5. Z sali zostaną usunięte pluszaki, dywan oraz zabawki, które trudno dezynfekować.  

6. Codzienne powierzchnie użytkowe ( ławki, klamki), sprzęt i rzeczy używane przez dzieci 

i nauczycieli będą dezynfekowane. 

7. Dziecko przebywa w jednej sali ze swoją grupą .  

8. W dniu wyznaczonym przez wychowawcę,  uczniowie zostaną przeprowadzeni do sali nr 3, 

w której w ciszy będą mogli odbyć zajęcia dydaktyczne planowane w danym dniu dla  

klas 1-3. 

9. Nauczyciel co godzinę wietrzy salę. Dzieci w tym czasie wychodzą na hol z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa. Odbywają krótkie ćwiczenia fizyczne. 

10. Nauczyciel zwraca uwagę  na przestrzeganie zasad higieny: 

 -mycie rak wodą i mydłem zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po 

 powrocie z zajęć na świeżym powietrzu, 

 -nie podawanie rąk 

 -zasłanianie twarzy podczas kichania, kasłania 

 -nie przykładania przedmiotów do ust, oblizywania ich 

 - nie dotykania  oczu, nosa, ust. 

11.  Dzieci zobowiązane są do przestrzegania zasad obowiązujących w czasie zajęć 

opiekuńczych dbając w ten sposób o zdrowie własne jak i rówieśników. Dziecko, które 

będzie ignorowało zalecenia ( notorycznie) i w ten sposób narażało inne dzieci zostanie 

odizolowane. Rodzic zostanie niezwłocznie poinformowany sytuacji. 



12.  Dzieci przynoszą do szkoły własne jedzenie, picie odpowiednio zapakowane.  

 Nie pozwalamy na częstowanie innych ani przyjmowanie jedzenia od kolegów.  

 

Informacje końcowe 

 

1. W salach w których przebywają dzieci, nauczyciele posiadają aktualne numery telefonów do 

kontaktu z rodzicami. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonu/ niezwłocznego 

oddzwonienia. 

2. Na teren placówki- Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przyjaźni nie są wpuszczane 

osoby z zewnątrz. 

3. Upoważnienia udzielone do przyprowadzania i odbierania dziecka zachowują ważność. 

 

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID -19 

 -dyrektor szkoły wyznacza miejsce ( salę) i wyposaża w środki ochrony osobistej, płyn 

 dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę, 

 -po zauważeniu symptomów choroby-kaszel, gorączka, złe samopoczucie-wyznaczona osoba 

 przechodzi z dzieckiem do przygotowanej do izolacji sali. Pomaga dziecku założyć 

 maseczkę, rękawiczki i pozostaje z nim do momentu odebrania przez rodzica zachowując 

 bezpieczną odległość i wszelkie środki ostrożności, 

 -nauczyciel o sytuacji zawiadamia dyrektora szkoły, 

 -dyrektor szkoły zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, 

 rodziców dziecka o zaobserwowanych objawach oraz informuje pozostałych rodziców o 

 zaistniałej sytuacji, 

 -pomieszczenia w których przebywało dziecko są natychmiast dezynfekowane. 

 

 

 Opracowane procedury opierają się na wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2020 r. i 4 maja 2020 r. 

 

 

 


