
Procedury  organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych 

w Publicznej Szkole Podstawowej im.ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach 

 

 

1. Z dniem 25.05.2020 r.  szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I – III. 

2. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą na dotychczasowych zasadach (nauczanie 

zdalne). Szkoła umożliwi uczniom dostęp do odpowiedniego sprzętu, aby mogli 

uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych. 

3. Liczba uczniów w grupie nie może przekroczyć 12  (4m2 na jedną osobę) 

4. Zajęcia odbywać się będą w tej samej sali. 

5. W pomieszczeniu tym nie mogą znajdować się przedmioty, których nie da się 

zdezynfekować. 

6. Uczniowie nie przynoszą ze sobą niepotrzebnych przedmiotów: zabawek, telefonów. 

7. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, którymi nie wymienia się                      

z kolegami. Podręczniki po zakończeniu zajęć pozostają na ławce. 

8. Uczniowie siedzą w ławkach pojedynczo, oddalonych od siebie przynajmniej 1,5 m. 

9. Rodzice wchodzą do szkoły do części wspólnej zaznaczonej żółtą taśmą. 

10. Dzieci po przyjściu do szkoły myją i dezynfekują ręce, do szatni kierowane są                   

przez wyznaczone osoby.  

11. W czasie zajęć opiekuńczych uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego                       

przy zachowaniu odpowiedniego dystansu. 

12. Do szkoły przyjmowane będą wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów choroby 

zakaźnej. 

13. W przypadku niepokojących objawów chorobowych pracownik szkoły sprawdza 

temperaturę termometrem bezdotykowym. 

14. W drodze do szkoły i ze szkoły uczniowie oraz rodzice/opiekunowie wyposażeni są              

w osłonę nosa i ust 

15. W budynku szkoły wyznaczone zostaje pomieszczenie, które w okresie zagrożenia 

pełni rolę izolatki (sala nr 15 – parter). 

16. Dzieci w szkole  nie korzystają z poidełka ani posiłków (mogą mieć własną wodę                

i posiłek). 

17. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do: 

- podpisania oświadczenia o stanie zdrowia dziecka oraz o zapoznaniu się z procedurą 

organizacji zajęć w szkole 

- natychmiastowego informowania dyrektora o przebywaniu na kwarantannie osób      

zamieszkujących  z uczniem i pozostawieniu go w domu. 

18. W szkole obowiązują zasady sanitarne rekomendowane przez GIS, MZ,MEN. 

19. Pracownicy administracji i obsługi zachowują przepisowy dystans między sobą                     

i ograniczają kontakt z uczniami i nauczycielami. 


