
Procedura organizacji zajęć Szkoły Podstawowej w 

Oleśnie  dla klas I-III obowiązujący od 

25.05.2020r. 

 

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

wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole. 

2. Udział dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych jest dobrowolny. Decyzję o 

uczestnictwie dziecka w zajęciach podejmują rodzice/ opiekunowie. 

3. Uczniowie siedzą w klasie w pojedynczych ławkach w odległości 1.5 metra od siebie, 

cały czas zachowują ten dystans w ciągu pobytu w szkole. 

4. Zajęcia opiekuńczo wychowawcze z elementami dydaktycznymi są realizowane od godziny 

8.15 oraz zgodnie z obowiązującym planem zajęć na dany dzień.  

5. Nauczyciele w dalszym ciągu będą prowadzić zajęcia systemem zdalnym. 

6. Do szkoły uczęszczać może wyłącznie uczeń zdrowy. Nie wykazujący żadnych objawów 

chorobowych. 

7. Jeżeli w domu przebywa osoba w kwarantannie lub izolacji uczeń nie może 

przychodzić do szkoły. 

8. Do szkoły uczniowie przychodzą w maseczkach, ściągają je dopiero po wejściu do sali 

lekcyjnej i zajęciu swojego miejsca. 

9. Świetlica szkolna jest czynna od godziny 6.45 do godziny 15.30, zgodnie z planem pracy 

świetlicy. Uczniowie korzystający z jadalni będą mieli zapewnione posiłki oraz herbatę.  

10. Uczniowie, którzy będą na zajęciach muszą mieć pobrane ze strony internetowej 

szkoły oświadczenie i podpisane prze rodzica lub opiekuna. 

11.  Jeżeli rodzic zapoznał się z oświadczeniem a nie podpisał, może to zrobić w momencie 

przyprowadzenia dziecka do szkoły ( w szatni będą druki oświadczenia , podpisuje i 

oddaje osobie dyżurującej w szatni). 

12. Rodzic przyprowadza dziecko osobiście na wyznaczone miejsce i przekazuje dziecko 

pracownikowi dyżurującemu w szatni szkolnej. Rodzic może wejść jedynie do 

przedsionka szatni szkolnej. Informuje pracownika czy w danym dniu dziecko pozostanie 

na świetlicy, czy po skończonych zajęciach uda się do domu.  

13. W przedsionku może przebywać maksymalnie dwóch rodziców (jeden rodzic z 

dzieckiem) w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem. Pracownik odbiera dziecko 

i kieruje do boksu szatni, a następnie na świetlicę szkolną, lub po godzinie 7.45 

bezpośrednio do sali lekcyjnej przyporządkowanej do danej grupy uczniów.   

14. Podczas przyprowadzania dziecka do szkoły należy rygorystycznie przestrzegać 

wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk). Rodzice oczekujący na dziecko na podwórku szkolnym są zobowiązani 

do przestrzegania wszystkich niezbędnych środków ostrożności obowiązujących w 

przestrzeni publicznej (odstępy, maseczki). 

 



15. Za bezpieczeństwo oraz dowóz uczniów do i ze szkoły odpowiadają rodzice dziecka. 

16. Każde dziecko przychodzące do szkoły powinno posiadać swoją maseczkę ochronną 

zasłaniającą usta i nos. Dzieci na przerwach między zajęciami oraz przy jakimkolwiek 

wyjściu z sali lekcyjnej powinny mieć założone maseczki.  

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

organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.  

18. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

19. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej. 

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

 1 osobę (uczniów i nauczycieli). 

21. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

22. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach 

używany sprzęt sportowy oraz podłogę należy umyć lub zdezynfekować.  

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

także w czasie zajęć. 

24. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

25. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz przebywać na świeżym powietrzu na 

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

26. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć musi być regularnie czyszczony  

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

zabezpieczyć go przed używaniem. Za czyszczenie i dezynfekcję sprzętu odpowiadają 

pracownicy obsługi.  

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

dystans. 

28. Zajęcia na boisku szkolnym są tak organizowane aby nie dochodziło do bliskiego 

kontaktu pomiędzy uczniami. 

29. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły, np. do lasu, na wycieczkę. 

30. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

31. Po skończonych zajęciach nauczyciel przyprowadza dzieci zapisane w danym dniu na 

świetlicę. Pozostali uczniowie schodzą z nauczycielem do szatni. W szatni mogą 

przebywać maksymalnie 3 grupy 12 osobowe (do 57 uczniów), przy zachowaniu zasad 

dystansu między osobami. Kolejne grupy schodzą do szatni w 5 minutowych odstępach 

czasu.  

32. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji 

zebranych od rodziców. 

 

 



33. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na 

osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. W 

pomieszczeniu dużej sali świetlicowej –  może przebywać 12 osób ( +2 osoby ).  

W małej sali –  może przebywać 10 osób (+2 osoby).  

34. Uczeń we własnym zakresie przynosi napoje i drugie śniadanie, szkoła nie udostępnia 

wody pitnej . Sklepiki szkolne w tym czasie są również zamknięte. 

35. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne 

pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego, obowiązują zasady szczególnej ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia pracowników. 

36. Posiłki oraz herbatę należy wydawać w systemie zmianowym przy zachowaniu limitu 

osób mogących przebywać na jadalni (duża sala 19 osób łącznie z opiekunem, mała sala 

12 osób łącznie z opiekunem). Po każdej grupie należy przeprowadzić czyszczenie blatów 

stołów i poręczy krzeseł. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z 

dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C oraz wyparzać. 

37. W celu wyeliminowania  kontaktu pracowników kuchni z uczniami, należy wydawać 

herbatę oraz posiłki przed przyjściem danej grupy na jadalnię. Po skończonym posiłku 

uczniowie opuszczają jadalnię pozostawiając sztućce oraz naczynia na stołach. Są one 

usuwane ze stołów przez pracowników, po opuszczeniu jadalni przez uczniów. Podczas 

wydawania posiłków oraz sprzątania pracownicy kuchni zachowują zasady 

bezpieczeństwa (maseczki zasłaniające usta i nos, rękawice ochronne, fartuchy oraz 

czepki).  

38. Harmonogram zmianowości wydawania posiłków oraz herbaty ustala kierownik świetlicy. 

Informuje on poszczególnych nauczycieli w danej grupie o godzinie korzystania z jadalni 

szkolnej.  

 

 

 


