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Szczegółowy sposób organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych  

w Szkole Podstawowej nr 7 w Gnieźnie 

 

I. Opracowano na podstawie: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410 ze zm., w tym z dnia 14 maja 2020 

r.) 

 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 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm., w tym z 

dnia 14 maja 2020 r.) 

 Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna 

(https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men) 

 

II. Postanowienia ogólne: 

1. W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do  dnia 7 czerwca 2020 r. rodzice  mogą zdecydować o 

nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I–III szkoły podstawowej. Decyzję rodzic przesyła wychowawcy 

klasy za pośrednictwem e-dziennika. 

2. Rodzice, którzy zadeklarują potrzebę objęcia dzieci opieką na terenie szkoły, zobowiązani są do 

dostarczenia podczas pierwszej wizyty z dzieckiem w szkole podpisanego oświadczenia, wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1.  

3. Zajęcia dydaktyczne w formie stacjonarnej na terenie szkoły zostaną zorganizowane w przypadku 

zgłoszenia się do pobytu w szkole przynajmniej połowy uczniów danej klasy. W sytuacji zgłoszenia 

mniejszej liczby uczniów zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. Liczba godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne w szkole w formule 

stacjonarnej będzie uzależniona od liczby dzieci, które w tych zajęciach fizycznie uczestniczą. 

Organizacja tych zajęć i ich godzinowy wymiar uwzględni proporcję uczniów pozostających pod opieką 

w szkole i tych uczących się w domu. 

4. Dyrektor szkoły, wspólnie z nauczycielami, ocenił stan realizacji podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla poszczególnych klas I-III. Stwierdzono, że podstawa programowa jest realizowana 

zgodnie z planem. Założenia podstawy programowej są rozłożone w cyklu trzyletnim, dlatego nie ma 

zagrożenia, aby podstawa programowa była niezrealizowana. Treści, które teraz sprawiają uczniom 

większą trudność mogą być zrealizowane lub powtórzone i utrwalone w klasach  wyższych. Ustalono, 

że nie ma potrzeby modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania. 

5. Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzić 

będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men


wychowawcy świetlic szkolnych i w miarę możliwości inni – wskazani przez dyrektora szkoły – 

nauczyciele. 

6. Na podstawie zgłoszeń dzieci do zajęć na terenie szkoły na dzień 20.05.2020r. dyrektor decyduje o 

organizacji jednej grupy. Z uwagi na małą liczbę dzieci i ich zróżnicowanie wiekowe nie będą 

prowadzone zajęcia dydaktyczne w formie stacjonarnej. Nauczyciele klas 1-3 nadal prowadzą edukację 

zdalną wg dotychczasowych ustaleń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Opiekę w grupie będą sprawować nauczyciele świetlicy, biblioteki i wychowania fizycznego zgodnie z 

ustalonym dla nich harmonogramem dyżurów. 

 

III. Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych: 

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

2. Dziecko może być przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. 

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

szkoły. 

4. W grupie przebywa maksymalnie 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 będzie uwzględniony także rodzaj niepełnosprawności uczniów. 

5. W szkole są realizowane tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Lekcje (zajęcia dydaktyczne) są 

prowadzone zdalnie wg dotychczasowych zasad zdalnie. 

6. Dzieci przebywają w wyznaczonej, stałej sali, z której zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Ze względów organizacyjnych jest to sala lekcyjna, a 

nie pomieszczenia świetlicy. 

7. W sali są wyznaczone stanowiska: 1 uczeń - jedna ławka szkolna; odstępy między stanowiskami min. 

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

8. Rodzic/opiekun nie wchodzi do budynku szkoły. Należy zadzwonić dzwonkiem przy bocznym wejściu 

od strony parkingu (wejście przez furtkę od ul. Paczkowskiego) 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). Podobnie po zakończeniu zajęć opiekuńczych oczekuje na dziecko o wyznaczonej 

godzinie przed wejściem do szkoły, ewentualnie sygnalizuje swoje przyjście dzwonkiem do drzwi. 

9. Rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający ucznia do/ze szkoły zachowuje dystans społeczny w 

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

10. Przebywanie osób z zewnątrz w szkole zostaje ograniczone do niezbędnego minimum, z zachowaniem 

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

tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. 

11. Pracownik szkoły przejmie opiekę nad dzieckiem przy wejściu do budynku. Uczeń po wejściu do 

budynku zdezynfekuje ręce, ma mierzoną temperaturę, pozostawia odzież w szafce i przechodzi do 

wyznaczonej sali, gdzie zajmuje wyznaczony dla niego stolik. Stanowiska są jednoosobowe. Podobnie 

dziecko jest odprowadzane przez pracownika szkoły do wyjścia. 

12. Dziecko po wejściu do szkoły każdorazowo będzie mieć mierzoną temperaturę, a także w trakcie 

pobytu w razie wystąpienia objawów chorobowych (rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na piśmie). 

W sytuacji stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych, dziecko będzie odizolowane w 

osobnym pomieszczeniu – gabinecie higienistki szkolnej. Nauczyciel bez zbędnej zwłoki zgłasza 

Dyrektorowi szkoły stwierdzenie objawów chorobowych oraz natychmiast powiadamia 

rodzica/opiekuna w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

13. Temperatura jest mierzona termometrem bezdotykowym, który jest dezynfekowany po użyciu w każdej 

grupie uczniów. 

14. W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia podają oni aktualne numery 

telefonu do siebie i/lub ewentualnie upoważnionych do odbioru dziecka osób. Nauczyciel świetlicy 



sporządza listę kontaktów i umieszcza w Sali, w miejscu dostępnym dla wszystkich osób sprawujących 

opiekę, a kopię składa w sekretariacie szkoły. 

15. Nauczyciel ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania i odbierania dzieci 

przez rodziców oraz procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia przyjętych w szkole. 

16. Uczeń przynosi do szkoły własne przybory: długopis, kredki, nożyczki, klej, gumka do mazania, 

ołówek, temperówkę do kredek. Przybory te mogą znajdować się tylko i wyłącznie na wyznaczonym 

dla ucznia stanowisku lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnym 

między sobą. 

17. Dziecko przez cały czas pobytu w szkole zajmuje to samo miejsce, każdego dnia (również na stołówce 

zajmuje miejsce przy wyznaczonym stoliku - to samo miejsce każdego dnia). 

18. Nauczyciel organizując zajęcia oraz opiekę ma obowiązek zwracania uwagi na bezpieczną zabawę 

dzieci w sali, na zachowanie pomiędzy nimi zalecanej odległości. 

19. Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłogi zostaną umyte lub zdezynfekowane. Dzieci nie 

mogą wymieniać się przyborami, zabawkami, sprzętem sportowym, np. piłkami, skakankami, paletkami 

itp. 

20. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.  

21. W przypadku organizacji więcej niż jednej grupy zajęcia będą organizowane w sposób, który utrudni 

stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup  

do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku). 

22. Dzieci nie mogą opuszczać terenu szkoły (nie można wyjść np. na spacer do parku, plac zabaw). 

Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania zakazu wyjść z dziećmi poza teren szkoły. Dzieci mogą 

korzystać z boiska szkolnego z zachowaniem dystansu między nimi i pod opieką nauczyciela. 

23. Uczeń nie może zabierać z domu do szkoły zbędnych przedmiotów np. zabawek, piłek, klocków itp. 

24. Nauczyciel organizuje przerwy dla grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej 

niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

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

zajęć. Obowiązku pilnuje pracownik obsługi przydzielony do danej grupy. 

26. Rodzic/opiekun wyposaża dziecko w maseczkę i rękawiczki jednorazowe we własnym zakresie. W 

trakcie zajęć opiekuńczych w szkole nie ma jednak obowiązku noszenia przez dziecko maseczki przy 

zachowaniu dystansu społecznego między dziećmi - 2m. 

27. Rodzic/opiekun jest zobowiązany poinstruować dziecko i zapoznać z powyższymi wytycznymi, aby 

zapewnić bezpieczeństwo swojemu dziecku, innym uczniom, jak i pracownikom szkoły.  

28. Apelujemy do rodziców, aby regularnie przypominać dziecku o zasadach higieny: powinno ono unikać 

dotykania oczu, nosa i ust, nie podawać ręki na powitanie, regularnie myć ręce. 

 

IV. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni: 

1. Przy wejściu do budynku szkoły ustawiony zostanie stojak umożliwiający skorzystanie z płynu 

dezynfekującego do rąk. Obowiązek dezynfekowania rąk mają wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

2. Portier ma obowiązek dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie 

lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref 

przebywania. 

3. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do regularnego mycia rąk wodą z mydłem. A nauczyciele do 

dopilnowania, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po 

powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

4. Pracownicy obsługi szkoły są zobowiązani do 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. 



5. Przeprowadzając dezynfekcję, pracownik obsługi jest zobowiązany 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. 

6. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony 

osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos, szczególnie portier, intendent oraz pracownicy 

sekretariatu mający kontakt z osobami z zewnątrz. 

7. Toalety są na bieżąco dezynfekowane po każdorazowym użyciu przez uczniów przebywających na 

zajęciach opiekuńczo-wychowawczych. 

8. Pomiaru temperatury dokonuje się z użyciem termometru bezdotykowego, dezynfekowanego po użyciu 

w danej grupie. 

9. Personel kuchni i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z 

uczniami oraz nauczycielami do minimum. Do obsługi danej grupy przydzielona zostanie w miarę 

możliwości 1-2 stałe osoby. 

10. Nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły muszą zachować dystans społeczny min. 1,5 m. Są 

zobowiązani do noszenia maseczek lub przyłbic oraz rękawiczek ochronnych w przypadku kontaktu z 

osobami z zewnątrz: rodzicami, dostawcami, innymi petentami. Nauczyciel nie ma obowiązku, ale 

może nosić maseczkę/przyłbicę w trakcie prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z uczniami. 

11. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt 

sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. 

12. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie czyszczony z użyciem detergentu lub 

dezynfekowany po każdych zajęciach. Natomiast plac zabaw pozostaje wyłączony z użytkowania. 

13. Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie 

zajęć. 

14. Sprzęt, zabawki, przybory szkolne używane przez dziecko należy po użyciu odłożyć do wyznaczonego 

w sali pojemnika i zdezynfekować przed kolejnym użyciem przez inne dziecko. 

 

V. Gastronomia: 

1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna i kuchnia) stosuje się dotychczasowe warunki 

higieniczne wymagane przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego. 

2. Dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników w 

środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów, a w miarę 

możliwości pracownikom kuchni zaleca się zachowanie odległości stanowisk pracy min. 1,5 m. 

3. Pracownicy kuchni są zobowiązani szczególną uwagę zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i 

dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 

sztućców. 

4. W stołówce wyznacza się stanowiska jednoosobowe do spożywania posiłków przez dzieci, z 

zachowaniem odległości min. 1,5 m. między nimi. W przypadku większej ilości dzieci niż 

wyznaczonych miejsc zastosowane zostanie zmianowe wydawanie posiłków, a po każdej grupie 

odbywać się będzie czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł. 

5. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 

60°C lub wyparzane. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany dopilnować mycia rąk przez dzieci przed i po posiłku. 

7. Cena obiadu dla ucznia pozostaje bez zmian – 4 zł. Ze względów organizacyjnych rodzice zgłaszają 

dziecko na obiady w cyklu tygodniowym. Zgłoszenie i opłacenie obiadów musi nastąpić do piątku 

poprzedzającego tydzień korzystania przez dziecko z obiadów. Opłaty należy uiszczać na konto szkoły 

z pominięciem bezpośredniego kontaktu z intendentem. Nieobecność dziecka w danym tygodniu nie 

będzie podlegać odliczeniu kosztu obiadu. 



Załącznik nr 1 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

(imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………………… 

w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 7 im. Powstańców 

Wielkopolskich 1918/1919 w Gnieźnie, a także na badanie temperatury mojego dziecka przy wejściu do 

szkoły oraz trakcie pobytu w razie potrzeby. Jednocześnie oświadczam, że na zajecia będę przyprowadzać 

dziecko bez przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą uniemożliwić udział w zajęciach: 

• bez objawów grypopochodnych (temperatura, kaszel, inne objawy), 

• nie objęte kwarantanną, 

• nie miało kontaktu z osobą zarażoną lub będącą na kwarantannie. 

 

W sytuacji potrzeby pilnego kontaktu proszę dzwonić do rodziców/opiekunów prawnych: 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa z 

dzieckiem 

Nr telefonu 

    

    

 

Ponadto upoważniam do odbioru dziecka ze szkoły następujące osoby: 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa z 

dzieckiem 

Nr telefonu 

    

    

 

 

 

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

  Miejscowość, data                                           Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


