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Procedura organizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć 

dydaktycznych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej  

w Szkole Podstawowej nr 82 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Krakowie 

 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późn, zmianami. 

 Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół. 

 

1. Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest unormowanie wszystkich spraw związanych z  organizacją zajęć 

opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. 

2. Zakres procedury 

Procedura niniejsza dotyczy wszystkich uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. 

3. Zasady korzystania przez uczniów z zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć   

    dydaktycznych w szkole 

 

1. Z zajęć w szkole mogą korzystać uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, którzy są zdrowi, bez 

objawów choroby zakaźnej. Jeżeli w domu ucznia przebywa ktoś z objawami choroby, na 

kwarantannie lub w izolacji uczeń nie może korzystać z konsultacji. Musi wraz z domownikami 

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

2. Na zajęcia rodzice zgłaszają ucznia do wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły. 

3. Rodzic wypełnia dokumenty znajdujące się w załączniku do procedury i przekazuje je osobiście 

najpóźniej w dniu przyprowadzenia dziecka do szkoły. 

4. Jeżeli zapisany uczeń w danym dniu nie będzie korzystał z zajęć, rodzic zgłasza ten fakt 

odpowiednio wcześniej. 

5. Przyprowadzenie/odbieranie dziecka: 

a. do/ze szkoły przyprowadza/odbiera dziecko osoba zdrowa, bez objawów choroby zakaźnej 

b. osoby przyprowadzające/odbierające uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny 

w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min.2 

m. 

c. do korytarza wejściowego wchodzi jeden rodzic z dzieckiem, pozostali oczekują na wejście w 

odstępie 2 m.  

d. rodzic zgłasza przybycie/odbiór dziecka pracownikowi szkoły  

e. wyznaczony pracownik mierzy temperaturę dziecku - w przypadku temperatury powyżej 37C 

rodzic będzie zobowiązany zabrać ucznia do domu.  

f. przybycie:  

 do strefy głównej uczeń wchodzi bez rodziców/opiekunów 

 zdejmuje osłonę na ust i nos, rękawiczki, jeśli je posiada  

 po odebraniu ucznia przez nauczyciela/ wyznaczonego przez dyrektora pracownika 

rodzic wychodzi ze szkoły 

g. odbiór: 
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 rodzic zgłasza się w szkole – korytarz wejściowy, informuje o chęci odbioru dziecka 

 pracownik dyżurki informuje nauczyciela i dziecko o przybyciu rodzica 

 uczeń sprząta swoje rzeczy, udaje się do szatni, osłania usta i nos, a następnie wychodzi 

do rodzica. 

 

6. Uczeń pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły dezynfekuje ręce, jeżeli ma przeciwskazania 

zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast myje ręce w łazience. 

7. Uczeń schodzi do szatni, zostawia swoje rzeczy, zmienia obuwie pod opieką szatniarki szkolnej i 

udaje się do wyznaczonej sali.  

8. Uczeń zajmuje wskazane przez nauczyciela miejsce. Odległości między stanowiskami dla uczniów 

powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi 

między sobą. 

10. Uczeń przynosi ze sobą napoje i II śniadanie. W szkole nie będą podawane posiłki ani napoje. 

11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

12. Uczeń stosuje się do zaleceń nauczyciela, uczestniczy w organizowanych zajęciach, nie stwarza 

zagrożenia dla innych dzieci. 

13. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowany i wdrożone będą 

działania zgodne z Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem COVID - 19 osób 

przebywających na terenie Szkoły Podstawowej nr 82 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski  w 

Krakowie. 

 

 

4. Organizacja zajęć dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej 

 

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

z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. 

2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu 

prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w 

grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.  

3. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

4. Obecność ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku zajęć świetlicowych. 

5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę 

(uczniów i nauczycieli). 

6. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane 

podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

7. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m  

(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

8. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w 

czasie zajęć. 

9. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 
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10. W sali gimnastycznej mogą odbywać się zajęcia ruchowe. Po każdych zajęciach używany sprzęt 

sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.  

11. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

12. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony  

z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go 

przed używaniem. 

13. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans. 

14. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

15. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny 

przerw lub zajęć na boisku). 

16. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

17. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić 

bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. 

18. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w 

każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

 

 

5. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy 

się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

2. Przed wejściem do strefy głównej należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk zgodnie z  

informacją o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby 

wchodzące do szkoły. 

3. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są do zachowania zgodnie z Procedurą 

wejść/wyjść do/ze Szkoły Podstawowej nr 82 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Krakowie. 

4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, nauczyciele zobowiązani są dopilnować, aby robili to 

uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

5. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w 

salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

7. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności mogą korzystać z  indywidualnych środków 

ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.  

8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia 

rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

9. Pracownicy obsługi zapewniają bieżącą dezynfekcję toalet, korytarzy, pomieszczeń zgodnie z 

grafikiem ustalonym przez dyrektora szkoły. 
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6. Dokumenty powiązane z procedurą 

 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem COVID - 19 osób przebywających 

na terenie Szkoły Podstawowej nr 82 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski  w Krakowie. 

 Procedura korzystania z biblioteki w Szkole Podstawowej nr 82 im. Świętej Jadwigi Królowej 

Polski w Krakowie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

 Procedura wejść/wyjść do/ze Szkoły Podstawowej nr 82 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w 

Krakowie 

 

 

7. Postanowienia końcowe  

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor szkoły.  

2. Za zapoznanie pracowników i rodziców uczniów z niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor szkoły. 

3. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Dyrektora, a w następnej kolejności do 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie w celu uzyskania porady.  

4. Niniejsza procedura obowiązuje od 18 maja 2020 r. do odwołania przez Dyrektora Szkoły. 
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Załącznik 

 

OŚWIADCZENIA 
 

Potwierdzam, że moje dziecko /imię i nazwisko dziecka/ …………………………………..….……  

będzie uczęszczało do szkoły w okresie od ………………………. do …………………… lub do odwołania, 

w godzinach: od ………..  do …………… .  

Do odbioru dziecka upoważniam /imię, nazwisko, nr dowodu osobistego/ ………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………........... 

Numer/numery telefonu do szybkiego kontaktu z rodzicami: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Jednocześnie oświadczam, że moja córka/syn nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną wirusem 

COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, w izolacji, 

nie przejawia widocznych oznak choroby.  

Stan zdrowia dziecka jest dobry, córka/syn nie przejawia żadnych oznak chorobowych.  

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z procedurami obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 82 

im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Krakowie oraz zapoznałem z powyższymi zaleceniami swoje 

dziecko.  

 

         ………………………………………………  

                   Data, podpis Rodzica  

 

 

 

 

Ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie Państwa dziecka oraz innych dzieci i osób, przebywających 

z nim na terenie szkoły, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora szkoły z dna 18.05.2020r. proszę o wyrażenie 

zgody na pomiar temperatury dziecku przez pielęgniarkę szkolną /nauczyciela/pracownika szkoły 

wyznaczonego przez Dyrektora. 

 

Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody 

 

………………………………………………  

     Data, podpis Rodzica 

 

 


