
Procedura  organizowania  zajęć  wychowawczych  dla uczniów klas I -III ZSP-1  w Wiśle  

w okresie pandemii koronawirusa 

1. Chęć wysłania dziecka na zajęcia opiekuńcze rodzic zgłasza dyrektorowi przez dziennik 

elektroniczny z co najmniej 1 – dniowym wyprzedzeniem. 

2. Zgłaszając dziecko na zajęcia rodzic zna i akceptuje zasady prowadzenia zajęć i ich 

organizację. 

3. Rodzic odprowadza dziecko do drzwi. 

4. Dziecko przed wejściem do szkoły dezynfekuje ręce. 

5. Pracownik obsługi dokonuje pomiaru temperatury ciała ucznia. 

6. W przypadku podwyższonej temperatury lub oznak choroby zakaźnej uczeń nie zostanie 

przyjęty na zajęcia i wraz z rodzicem wraca do domu. 

7. Nad dziećmi przebywającymi na zajęciach opiekuńczych opiekę pełni  nauczycieli  w 

godzinach 7.00 – 16.00. 

8. Zajęcia  mają charakter opiekuńczy. 

9. Nauczyciel  w przystępny sposób wyjaśni dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie 

obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. 

10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki w tornistrze. Uczeń nie wymienia się swoimi 

przyborami. 

11. Nie  organizuje się  wyjść poza teren szkoły, np. spacer. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w 

zewnętrznym udostępnionym obiekcie szkoły zgodnie ze stosowną  procedurą 

12. Z sali  usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. piłki, 

skakanki, obręcze. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, dziecko po 

skończonej zabawie odkłada je w wyznaczone miejsce. 

13. Dzieci nie przynoszą prywatnych zabawek i gier do świetlicy szkolnej. 

14. Sala, w której organizowane są zajęcia wietrzona jest co najmniej raz na godzinę i podczas 

pobytu dzieci na zewnątrz szkoły. 

15.  Nauczyciel zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

Zorganizuje ponadto pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji 

16. W świetlicy szkolnej w jednej grupie może przebywać stosowna do metrażu pomieszczenia  

liczba dzieci. Minimalna przestrzeń do wypoczynku/zabawy i zajęć w sali – 4 m
2
 na jedno 

dziecko i nauczyciela. 

17. W sali odległość pomiędzy stanowiskami uczniów powinna wynosić min.1,5m ( 1 uczeń – 1 

ławka szkolna ). 

18. Nauczyciel zwraca dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania 

czy kasłania.  

19. W przypadku stwierdzenia, że dziecko czuje się gorzej, występują objawy chorobowe 

natychmiast powiadomiony jest dyrektor oraz wzywany jest rodzic, który  ma obowiązek 

niezwłocznego zgłoszenia się do świetlicy szkolnej i odebrania dziecka. 

20. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszność i 

problemy z oddychaniem to należy:  



a) Bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić o tym fakcie dyrektora ZSP nr 1 w Wiśle, a w 

przypadku jego nieobecności wicedyrektora lub inna wskazaną osobę   

b) Umieścić podejrzaną zakażeniem osobę w gabinecie pielęgniarki, a wyznaczona osoba 

zakłada kombinezon ochronny i pilnuje ucznia, do czasu kiedy zalecenia wyda Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna. 

c) Bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić o tym fakcie rodziców/opiekunów 

prawnych/rodzinę chorego ( rodzic zobowiązuje się, że na czas pobytu dziecka w szkole 

będzie dostępny pod telefonem ). 

21. Opuszczając placówkę dziecko doprowadzane jest przez pracownika szkoły do rodzica lub 

osoby upoważnionej, który oczekuje przy drzwiach wejściowych. 

22. W przypadku niezdolności do pracy nauczyciela wytypowanego do dyżuru, dyrektor 

wskazuje do pracy opiekuńczej kolejnego nauczyciela.  

 

 


