
Informacja dotycząca organizacji 
zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach 
 

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

2. Zajęcia będą odbywały się w godzinach 8.05 - 12.35 (może nastąpić zmiana godzin) 
3. Uczniowie dojeżdżający mają zapewniony dojazd autobusem szkolnym. 
4. Uczniowie będą przyprowadzani do szkoły/na przystanek autobusowy i odbierani 

ze szkoły/przystanku autobusowego przez rodzica/prawnego opiekuna/osobę upoważnioną 
(dotyczy uczniów, którzy nie ukończyli 13 roku życia). 

5. W sali może przebywać do 7 uczniów plus nauczyciel. 
6. Grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 
7. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę 

(uczniów i nauczycieli). 
8. Z sali, w której przebywać będzie grupa, usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 
9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

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

10. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów. 
11. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 
12. Uczniowie będą mogli korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, przy zachowaniu dystansu pomiędzy sobą. 
13. Będą ograniczone aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 
14. Nie będą organizowane wyjścia poza teren szkoły (np. spacer do parku/lasu). 
15. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
16. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć w szatni może przebywać tylko jeden uczeń. 
17. Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny 

między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 2 m. 
18. 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. 

19. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przedsionka szkoły z zachowaniem zasady – 
jeden rodzic z dzieckiem przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków 
ostrożności, m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

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

21. Uczniowie do szkoły/do autobusu są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 
22. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia 

do szkoły. 
23. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu w celu szybkiej 

komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. 
24. Niezbędna jest zgoda rodzica/opiekuna na pomiar temperatury ciała ucznia. 
25. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby dziecko zostanie 

odizolowane od grupy w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych 
osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania 
ucznia ze szkoły. 

26. Rodzic/opiekun ma obowiązek zapoznać się z procedurami dotyczącymi organizacji zajęć: 
- Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia Covid19 
- Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka na czas pandemii 
 


