
ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH  

Z ELEMENTAMI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 W KATOWICACH 

 

1. Uczniowie klas I-III mają możliwość uczestniczenia w zajęciach opiekuńczo- 

wychowawczych, z elementami zajęć dydaktycznych. 

2. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice pracują i zgłosili 

potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Opieka możliwa będzie w godzinach pracy 

świetlicy 6.30- 16.00 – zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. 

3. Określone zasady będą obowiązywać w okresie od 01.06.2020r do 05.06.2020r. W sytuacji 

przedłużenia tego okresu do 26.06.2020r. – z wyłączeniem dni 12.06.2020r. – Boże Ciało 

i 13.06.2020r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych uzgodniony z Radą Rodziców. 

4. Rodzic/opiekun zgłasza dziecko na zajęcia wymienione w punkcie drugim dwa dni 

wcześniej, aby można bezpiecznie zorganizować pobyt dziecka w świetlicy. Jeżeli dziecko 

nie jest zapisane do świetlicy szkolnej, rodzic/opiekun kontaktuje się ze szkołą, wypełnia 

kartę (w załączeniu), podpisuje stosowne oświadczenia (w załączeniu) i zapisuje dziecko do 

świetlicy. 

5. Każde dziecko biorące udział w zajęciach, musi posiadać zgodę rodzica na pomiar 

temperatury. Każdego dnia, po przyjściu do szkoły, wyznaczony pracownik dokonuje 

pomiaru temperatury uczniom, przy użyciu termometru bezdotykowego. Pomiaru dokonuje 

się również każdorazowo w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

6. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest podpisanie przez rodzica 

dokumentów wymienionych w punkcie 4 oraz wynik pomiaru temperatury ciała dziecka 

wynoszący nie więcej niż 37 stopni (pomiar dokonywany w szkole). 

7. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych (rodzic 

dziecka alergicznego powiadamia wcześniej nauczyciela o objawach alergii występujących 

u dziecka). Nie zaleca się przyprowadzania do szkoły dzieci przewlekle chorych, które 

narażone są na ostry przebieg wirusa COVID 19. 

8. Dzieci do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

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

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich 

rodziców wynoszący min. 2 m. 

10. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

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

dziecka do szkoły. 

12. Rodzice mogą wchodzić z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły - 

przedsionka  z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od 

kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich 

środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

13. Komunikacja  z rodzicami/opiekunami dziecka, przebiega w sposób szybki i niezbędny. 

14. Podczas udziału w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych w świetlicy, dzieci pozostają 

pod opieką wychowawców świetlicy oraz, w miarę potrzeb, innych pracowników 

pedagogicznych. 



15. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby będzie  odizolowane  

w odrębnym pomieszczeniu, z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób 

i niezwłocznie zostaną powiadomieni  rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania 

dziecka ze szkoły. 

16. W grupie może przebywać do 9 dzieci i nauczyciel. 

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

18. W sali, w której przebywa grupa, nie ma przedmiotów, których nie można skutecznie umyć, 

uprać, zdezynfekować. 

19. W sali pomiędzy stolikami zachowana jest odległość 1,5 m (1 uczeń- 1 ławka szkolna). 

20. Dziecko posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym dziecka, w tornistrze. Dzieci nie powinni wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

21. Dziecko nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, za wyjątkiem 

przedmiotu, z którego może korzystać indywidualnie. 

22. Szafki szkolne wyłączone są z użytkowania.  

23. W przypadku korzystania z sali gimnastycznej  może przebywać tam jedna grupa dzieci. Po 

każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga muszą zostać umyte lub 

zdezynfekowane. Nie zaleca się korzystania z sali gimnastycznej. 

24. Sale są  wietrzone co najmniej raz na godzinę , a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

25. Wyłącznie uczniowie przebywający w świetlicy mają możliwość korzystania z boiska na 

terenie szkoły. Dla innych użytkowników boisko nadal jest niedostępne. Nie zaleca się 

wykorzystywania przyborów sportowych. 

26. Ograniczona zostanie aktywność sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy dziećmi.  

27. Nie będą organizowane  żadne  wyjścia poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

28. Sprzęt wykorzystywany na boisku podczas zajęć musi być regularnie czyszczony z użyciem 

detergentu lub dezynfekowany. 

29. Dzieci korzystają z obiadów w szkole, zgodnie z zapotrzebowaniem oraz procedurami pracy 

stołówki szkolnej. W dniach 01-07 będzie wydawany posiłek jednodaniowy  

w postaci zupy. Koszt jednego posiłku wynosi 3 zł. Opłata za czerwiec wynosi 51 zł. Wpłatę 

należy dokonać gotówką pierwszego dnia pobytu dziecka szkole u intendenta. 

30. W drodze do i ze szkoły dziecko korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans 

społeczny. W szkole dziecko nie ma obowiązku noszenia maseczki czy przyłbicy. 

31. Podczas pobytu w świetlicy dzieci będą  regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie 

po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po 

skorzystaniu z toalety. 

32. Przed wejściem do szkoły dziecko może zdezynfekować ręce, jeśli nie ma przeciwskazań 

zdrowotnych i posiada zgodę rodzica do stosowania środków do dezynfekcji. 

33. Dziecko powinno zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania 

czy kasłania. 

34. Wszyscy pracownicy szkoły, zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej – 

jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. 

35. Pracownicy niepedagogiczni ograniczają kontakty z dziećmi oraz nauczycielami. 

36. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w szkole do niezbędnego minimum, 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, wchodzą tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych 

obszarach. 


