
VI. PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY                                       

PODSTAWOWEJ NR 1 W GRYFOWIE ŚLASKIM UCZESTNICZĄCYCH 

W ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI 

DYDAKTYKI. 

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–

wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. 

• W grupie może przebywać do 4-8 osób w zależności od wielkości sali lekcyjnej. 

W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są  w danym dniu ci sami 

nauczyciele. 

• Nauczyciel/wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do Sali pierwszy i sprawdzić 

czy warunki do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu. 

• Jedna grupa uczniów przebywa w danym dniu w wyznaczonej stałej sali. 

• Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4  m² 

na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). 

• W sali odległość pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi 1,5 m 

(1 uczeń – 1 ławka szkolna). 

• Uczniowie przynoszą własne przybory i podręczniki i nie mogą wymieniać się nimi 

między sobą. 

• Uczniowie nie mogą przynosić z domu zbędnych przedmiotów. 

• Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę lekcyjną, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

• Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w odosobnieniu od innych grup 

przebywających w szkole. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu 

na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup 

i dystansu pomiędzy nimi. 

• Na boisku mogą przebywać dwie grupy,  przy założeniu, że zachowany jest między 

nimi dystans. 

• Ograniczona zostaje  aktywność  sprzyjająca  bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

uczniami. 

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

• Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze będą odbywały się w godzinach pracy świetlicy. 

Uczniowie przyjmowani będą do szkoły w godz. 7:00 - 8:30, po czym szkoła 

zostanie zamknięta. W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość przyjęcia dziecka 

w innym czasie, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. 

• Wykorzystywane podczas zajęć przybory, materiały piśmiennicze nie mogą być 

przekazane do korzystania innym uczniom. 

• Nauczyciele i dzieci zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

• Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły nie mogą 

wchodzić do budynku szkolnego. 

• W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznym lub e-

mailowym szkoły, rodzice mogą wejść na teren placówki i w sekretariacie szkoły 

dokonać rejestracji wejścia,  z zachowaniem  dystansu  społecznego w odniesieniu 

do pracowników szkoły oraz uczniów, wynoszącego min. 2 m . 

• Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych. 

Ma obowiązek przychodzenia  w maseczce ochronnej oraz rękawiczkach. Każdemu 

uczniowi przy wejściu do szkoły będzie dokonywany pomiar temperatury, 

za wcześniejszą zgodą rodziców. 



• Po wejściu do szkoły każdy obowiązkowo dezynfekuje ręce, a w sali w której 

ma zajęcia zdejmuje rękawiczki i maseczkę, i przechowuje je we własnym woreczku/ 

pojemniku. 

• Dziecko przebywające w danej sali nie ma obowiązku zasłaniania  ust i nosa, 

ale każdorazowe opuszczenie  jej (np. wyjście do toalety), obliguje  do założenia 

maseczki. 

• Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

• Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno 

przyprowadzać ucznia do szkoły. 

• Rodzic zobowiązany jest do stałej gotowości szybkiego kontaktu ze szkołą.  

• Rodzice, którzy wcześniej nie zadeklarowali uczestnictwa dziecka w zajęciach, a chcą, 

aby w nich uczestniczyło, zobowiązani są do poinformowania o tym  sekretariat 

szkoły z dwudniowym wyprzedzeniem, drogą e-mailową lub telefonicznie 

do godz.14:30. 

• Uczeń zostanie objęty opieką w szkole wyłącznie po wcześniejszym podpisaniu 

przez rodzica oświadczenia( załącznik VI.1) 

• Uczeń zgłaszając się na konsultację przynosi ze sobą pisemne oświadczenie rodzica,  

 pobrane i wydrukowane ze strony szkolnej lub pobrane w formie papierowej 

ze skrzynki  podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły  (zał.VI.1). 
 


