
Organizacja zajęć dla uczniów klas I – III w Szkole Podstawowej: 

● Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach             
opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. 

● Rodzic dziecka uczestniczącego w zajęciach jest zobowiązany do podpisania         
stosownego oświadczenia (zał.1). 

●  W grupie będzie mogło przebywać do 12 uczniów. 
● W miarę możliwości do grupy będą  przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 
● Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 
● Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą             

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.            
Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

● Ograniczona zostanie aktywność sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy       
uczniami. 

● Nie będą  organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły (np. spacer do parku). 
● Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
● Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę          

korzystania ze świetlicy szkolnej. 
● 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/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych        
budynku B szkoły gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika szkoły. 

● W trakcie pobytu dziecka w szkole drzwi do budynku będa zamkniete. 
● Podczas odbioru dziecka ze szkoły rodzic/opiekun informuje telefonicznie        

pracownika o zamiarze odebrania dziecka dzwoniąc na numer telefonu umieszczony          
na drzwiach wejściowych i oczekuje na przyprowadzenie dziecka 

● Po wejściu do szkoły oraz w trakcie zajęć uczeń będzie miał mierzoną temperaturę             
termometrem bezdotykowym. 

● Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych           
sugerujących chorobę zakaźną. 

● Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 
● Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno           

przyprowadzać ucznia do szkoły. 
● Osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania           

rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa oraz nie przekraczania         
obowiązujących stref przebywania. 

● Jeżeli dziecko będzie przejawiało niepokojące objawy choroby to zostanie         
odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem         
min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni o tym             
fakcie rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 


