
Procedury  zajęć opiekuńczo–wychowawczych  
z elementami zajęć dydaktycznych                      

w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy   
dla edukacji wczesnoszkolnej  

 
1. Opracowane przez Dyrekcję szkoły Procedury są zgodne z wytycznymi MEN, Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 
2. Z zajęć w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej, których rodzice 

zgłosili wychowawcom chęć korzystania z zajęć opiekuńczo – wychowawczych.   
3. Dyrektor wraz z nauczycielami organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami 

dydaktycznymi   
 

Organizacja zajęć 
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego podczas organizacji konsultacji Szkoła będzie 

rygorystycznie przestrzegać zasad: 
• minimalna przestrzeń nie może być mniejsza niż 4 m2 na osobę,  
• 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami  
• 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas pobytu w Sali (1 uczeń – 1 ławka szkolna). 
• maksymalnie 12 osób w grupie. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj 

niepełnosprawności uczniów.  
• w miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 
• w miarę możliwości jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali 
• w sali znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować 
• 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. 
• Dzieci każdorazowo zabierają przyniesione przez siebie przybory do domu 
• Rodzice zobowiązani są o ich zdezynfekowanie. 
• Dzieci korzystają tylko z przyborów  przyniesionych z domu.  
• Nie organizuje się  żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 
• Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 
• Ograniczone będą aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 
• Przy sprzyjających warunkach pogodowych, dzieci wraz z opiekunem mogą wyjść na boisko szkolne, ale  

z zachowaniem rygorów dystansu społecznego, zarówno między dziećmi i opiekunem z jednej grupy, jak  
i między grupami przebywającymi w tym samym czasie na boisku. 

• Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans. 
• Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu 

lub dezynfekowany. 
• W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów pod warunkiem dostosowania liczby dzieci do 

metrów powierzchni. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 
lub zdezynfekowane.  

2. Zajęcia w szkole są zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi z elementami dydaktyki 
3. Elementy dydaktyki dotyczą treści z zakresu edukacji społeczno-przyrodniczej, zdrowotnej, artystycznej 

(plastycznej, technicznej, muzycznej), zajęć kreatywnych i rozwijających kompetencje dziecka 
4. Decyzją Ministra Edukacji nauczanie zdalne realizowane jest na dotychczasowych zasadach 
5. Szkoła zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, 

maseczki i przyłbice. 
6. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 
7. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty  

z uczniami oraz nauczycielami. 
 



Przychodzenie do szkoły / pobyt w szkole: 
• W drodze do i ze szkoły Uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny 
•  Uczniowie dojeżdżający  do szkoły będą korzystać z autobusu szkolnego, w którym będą zobligowani do 

zachowania wszystkich niezbędnych rygorów sanitarnych (odległość 1,5m, zasłanianie ust i nosa 
maseczką). Obowiązek dezynfekcji autobusów szkolnych spoczywa na Przewoźniku.  

• Rodzice odprowadzający dziecko do szkoły mogą wejść jedynie do tzw. wiatrołapu, gdzie wyznaczony 
pracownik szkoły w obecności rodzica będzie mierzyć temperaturę dziecka oraz dezynfekował ręce 
dziecka. Rodzic nie wchodzi do innych pomieszczeń szkoły. Dziecko do szatni idzie pod opieką personelu 
szkolnego. 

• Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek) 
• Uczeń swoją odzież wierzchnią pozostawia w szatni szkolnej. 
• Przed wejściem do szkoły Uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma zgłoszone przeciwskazania 

zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji myje ręce  
• W trakcie pobytu dłuższego w szkole – Uczeń powinien często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać 

ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust 
• Uczeń powinien w odpowiedni sposób zasłaniać twarzy podczas kichania czy kasłania. 
• Uczeń unika większych skupisk ludzi, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych 

pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły  
• w przypadku informacji od Nauczyciela o takiej konieczności – Uczeń przynosi do szkoły własny zestaw 

podręczników i przyborów (nie można ich pożyczać od innych uczniów) 
 

Zajęcia świetlicowe 
• Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze 

świetlicy szkolnej.  
• We wniosku należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli 

zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 
• Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. 
• Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem wszelkich wytycznych ( 4 m2 na 

osobę, dystans społeczny itd.,) 
•  W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. 
• Z racji wytycznych, iż należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce 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 rodzic zgłasza fakt 
odbioru dziecka dyżurującemu pracownikowi. 

• Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans 
społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

• Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do tzw. wiatrołapu 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). 

• Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 
• Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły. 
• W szkole funkcjonuje procedura szybkiej ścieżki komunikacji z Rodzicami/ opiekunami ucznia. Jeżeli 

dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym 
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i 
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

• W przypadku niepokojących objawów u dziecka – nauczyciel może poprosić o sprawdzenie temperatury 
dziecku.  

• Dezynfekcja termometru bezdotykowego musi nastąpić po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania 
innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. 

 



 
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

• Przed wejściem do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz 
zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby 
wchodzące do szkoły. 

• Wszystkie osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekcji dłoni, posiadania (założenia)  
rękawiczek ochronnych, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

• Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po 
przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

• Monitorowane są codzienne prace porządkowe, 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. 

• 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. 

• W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a 
przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

• Monitorowana jest bieżąca dezynfekcja toalet. 
 

 
Organizacja  żywienia w szkole 

• Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, 
opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

• W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z posiłków  realizuje się zmianowe wydawanie posiłków, 
czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  

• Naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w Szkole powinny być myte w zmywarce z 
dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60stC i wyparzane. 

• W szkole brak jest  źródełek lub fontann wody pitnej. Korzystanie z innych dystrybutorów przez uczniów 
może nastąpić jedynie pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów 
wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-
spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/. 

 


