
Regulamin korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych  
w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wilczycach 

na czas zawieszenia zajęć stacjonarnych od dnia 9.11.2020 r. 
 

1. Szkoła organizuje działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach 
wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
uczęszczających do klas I–III. 

2. Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej co najmniej 
z jednodniowym wyprzedzeniem. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji 
zebranych od rodziców. 

3. W jednej grupie świetlicowej może przebywać do 12 uczniów. 

4. Jedna grupa świetlicowa przebywa w jednej wyznaczonej sali lekcyjnej.  

5. Do grupy przyporządkowani są w każdym tygodniu w miarę stali nauczyciele. 

6. Minimalna przestrzeń do zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w sali nie 
może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). 
 

7. Podczas zajęć obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do 
szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 
unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

8. Pracownicy w miarę możliwości pozostawiają otwarte drzwi w ciągach 
komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają osoby w szkole tak, aby nie trzeba 
było ich otwierać (dotykać) – dotyczy to w szczególności drzwi w sali 5, a także drzwi 
na korytarzu pomiędzy salami 4 i 3.  

9. W szkole istnieje obowiązek zachowania dystansu między uczniami/pracownikami 
 w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa 
(korytarze, szatnia). 

10. Podczas zajęć nauczyciel stara się zachowywać dystans względem uczniów i innych 
pracowników. W sytuacjach,  w których ten dystans musi być zmniejszony, nauczyciel 
stosuje osłonę ust i nosa. 

11. Szkoła nie organizuje wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni 
 z infrastrukturą, gdzie jest ograniczona możliwość zachowania dystansu społecznego. 
Podczas zajęć dopuszczalne są jedynie wyjścia w miejsca otwarte: plac zabaw i boisko 
szkolne, tereny zielone znajdujące się w sąsiedztwie szkoły (z zachowaniem dystansu 
oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej). 
 

12. Podczas zajęć nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nauki i w miarę możliwości 
starają się umożliwić im uczestniczenie w zdalnych zajęciach prowadzonych 
z wychowawcą. 

13. Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach, w których realizowane są 
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu. Poszczególne grupy 
 w czasie posiłku w stołówce nie mają ze sobą kontaktu i nie siedzą przy tych samych 



stolikach. Dzieci spożywają posiłki w tej sali, gdzie dana grupa dzieci stale przebywa. 
Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w takich spożywane. 

14. Rodzice, którzy chcą na zajęcia opiekuńcze zapisać dziecko z chorobą przewlekłą, lub  
jeśli w ich rodzinach domownicy mają istotnie obniżoną odporność, informują o tym 
fakcie dyrektora szkoły minimum dzień wcześniej, aby w w porozumieniu z tymi 
rodzicami/opiekunami prawnymi dyrektor ustalił szczególne środki ostrożności. 
 

15. W przypadku podejrzenia zakażania u ucznia lub pracownika szkoły stosuje się zasady 
określone odpowiednio w załączniku 1 i załączniku 2 do niniejszego regulaminu. 
 

16. Podczas organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych stosuje się zapisy, dotyczące 
zachowania bezpieczeństwa i higieny w czasie epidemii zawarte w Procedurach 
zapewnienia bezpieczeństwa w klasach edukacji wczesnoszkolnej w Szkole 
Podstawowwej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wilczycach w związku z wystąpieniem 
COVID-19. 

 


