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ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH                

w Szkole Podstawowej w Uwielinach 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                     
i zwalczaniem COVID-19, od 25 maja br. możliwe jest przywrócenie zajęć opiekuńczo –
wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III.   

W związku z powyższym w Szkole Podstawowej w Uwielinach, będą odbywały się 
zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I-III. Jednakże realizacja 
podstawy programowej w tych klasach pozostaje z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. Rodzice uczniów korzystających z zajęć wychowawczo – 
opiekuńczych zobowiązani są do uzupełnienia przekazanej przez nauczyciela materiału 
zawierającego treści podstawy programowej. 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W UWIELINACH: 

  Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 
korzystania ze świetlicy szkolnej wypełniając i podpisując dedykowaną deklarację. 
Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców i mieszczą się 
w ramach 7.00 – 17.00. 

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej w sali 302 w budynku „C”                  
z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane 
inne sale dydaktyczne tylko w budynku „C”. 

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

 Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły 
mieszczącej się w poczekali w budynku „C” z zachowaniem zasady – jeden rodzic               
z dzieckiem i 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). 

 Dziecko pozostaje z zasłoniętymi ustami i nosem do momentu zajęcia miejsca                      
w sali. 

 Do/ z poczekalni do sali i odwrotnie, dziecko zaprowadza pracownik szkoły. 

 Rodzic/opiekun chcący odebrać dziecko wywołuje je za pomocą wideo domofonu. 

 W grupie może przebywać do 12 dzieci. 

 W miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele. 

 Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 
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 Minimalna przestrzeń do zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 
osobę (dzieci i nauczycieli)*. 

* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, 
innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji 
wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, 
- np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać 
łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z 
uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują. 

 Z sali, w której przebywa grupa, będą usunięte przedmioty i sprzęty, których nie 
można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, 
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub 
dezynfekować. 

 W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla dzieci powinny wynosić min. 1,5 m  
(1 dziecko – 1 ławka szkolna).  

 Dziecko posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku , w plecaku lub we własnej szafce. Dzieci nie powinny 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

 W sala gimnastyczna jest wyłączona z użytkowania. Preferowane są zajęcia 
ruchowe na świeżym powietrzu.  

 Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę. 

 Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie 
czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Te sprzęty, których nie 
będzie można skutecznie zdezynfekować będą  zabezpieczone  przed używaniem. 

 Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między 
nimi dystans. 

 Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy dziećmi. 

 Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do lasu). 

 Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny 
między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 
ograniczyć kontakty z dziećmi oraz nauczycielami. 

 Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

 Dzieci do świetlicy są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 

 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno 
przyprowadzać dziecka do świetlicy. 
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 Przebywanie osób z zewnątrz w placówce ogranicza się 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. 

 W celu szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka są oni zobowiązani                 
do podania nr telefonu, pod którym będą dostępni w czasie pobytu dziecka                      
na zajęciach opiekuńczo - wychowawczych. 

 W razie konieczności temperatura ciała będzie mierzona termometrem 
bezdotykowym, który będzie dezynfekowany po użyciu w danej grupie. 

 Rodzic/opiekun jest zobowiązany do wyrażenia zgody  na pomiar temperatury ciała 
dziecka, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących 
objawów chorobowych. 

 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. 

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

 Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych                                      
oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 
chorobowych. 

 Przed wejściem do budynku szkoły jest możliwość skorzystanie z płynu 
dezynfekującego do rąk oraz umieszczona informacja o sposobie jego użycia                       
oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

 Wszystkie osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekowania dłoni        
lub zakładania rękawiczek ochronnych, miały zakryte usta i nos                                          
oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

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

 Wprowadzony zostanie monitoring codziennych prac porządkowych,                                  
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 dzieci nie były narażone  na wdychanie oparów środków 
służących do dezynfekcji. 
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 Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności zostaną zaopatrzeni                                         
w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta               
i nos.  

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

 Zapewniona zostanie bieżąca dezynfekcja toalet. 

 

GASTRONOMIA 

 Nie planowana jest uruchomienie kuchni szkolnej. 

 Dzieci przynoszą swoje posiłki w naczyniach i ze sztućcami jednorazowymi, które         
po użyciu zostają umieszczone w specjalnie do tego przygotowanym zamykanym 
koszu na śmiecie. 

 Spożywanie posiłków odbywa się w sali o wyznaczonej przez nauczyciela godzinie                          
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 

 Wszystkie źródełka wody pitnej zostają wyłączone z użytkowania. 

 

W CELU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS-COV-2                 
REKOMENDUJE I ZALECA SIĘ: 

I. W zakresie warunków sanitarnych: 

 W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, 
którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.  

 Dla pracowników szkoły Dyrektor, a dla uczniów Rodzice zapewnią środki ochrony 
indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy w razie potrzeby). 

 Dziecko jest zobowiązane do pozostania z zakrytym nosem i ustami co najmniej                  
do momentu zajęcia miejsca w sali, w której ma zajęcia. 

 Nauczyciel, wychodząc po dziecko i go odprowadzając, zobowiązany jest do 
zakrycia nosa i ust.  

 Konieczność stosowania się do instrukcji prawidłowego użytkowania środków 
ochrony indywidualnej. 

 Promowanie zasad higieny i umożliwienie ich realizacji poprzez: 

 wspieranie i promowanie wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasad: 

a. higieny rąk (mycie i dezynfekcja), 

b. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta                     
i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić 
chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce), 
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 kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, 
maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie: 

a. przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,  

b. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 

c. po usunięciu środków ochrony osobistej, 

 nie nosić biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie 
można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one 
prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk, 

 zapewnione zostaną środki czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy 
wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środki do dezynfekcji, 

 w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia 
oraz informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego 
rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, 

 przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używanie 
odpowiednich środków ochrony indywidualnej. 

 Zapewniona zostanie odpowiednia liczba specjalnie zamykanych i opisanych koszy 
na zużyte środki ochrony indywidualnej. 

 Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, 
wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach. 

 Zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć. 

 Zakaz korzystania z posiłków w trakcie zajęć oraz na terenie szkoły. 

 Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich możliwości 
psychofizycznych, jakie zagrożenie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny 
oraz przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym 
zakresie. 

 Regularne wietrzenie pomieszczeń. 

 Regularne dezynfekowanie (przez obsługę) często używanych powierzchni 
użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne 
jest: 

 regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, 
poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji, 

 dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i 
myszek, włączników świateł. 

W szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez 
uczestnika (w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed 
rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników. 
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 W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika 
zajęć niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym 
pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie 
należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji 
oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-
epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z 
procedurą ogólną. 

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy powinni pozostać w 
domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, 
oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 
999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

 Należy bieżąco śledzić informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.  

 W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na 
stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem 
zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym 
do domu (transport własny lub sanitarny). Zostanie wstrzymane przyjmowanie dzieci 
oraz powiadomiona właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-
epidemiologiczną i ścisłe zastosowanie do wydawanych instrukcji i poleceń. 

 Pracownik będzie oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu (Gabinet 
profilaktyki), w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. 

 Zostanie ustalony obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, 
przeprowadzone rutynowe sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie 
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).  

 Zostaną zastosowane zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 
przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę 
zaistniały przypadek.  

 

II. W zakresie organizacji Szkoły Podstawowej w Uwielinach: 

 Kategoryczny brak wstępu na teren Szkoły Podstawowej w Uwielinach osób, których 
obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć. 

 Dzieci  wchodzą wejściem „C” (oddziały przedszkolne), pozostawiają rzeczy                      
w przygotowanych miejscach i oczekują w poczekalni pracownika szkoły. Pracownik 
szkoły po wywołaniu ucznia przez rodzica wideo domofonem, odprowadza dziecko 
do poczekalni. 

 W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby 
zakaźnej, rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest do pozostawienia go w domu                                           
i skorzystanie z teleporady medycznej. 
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 W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały 
kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną                          
o zakażenie. 

 Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogiczne                                         
j i niepedagogicznej będzie możliwy jedynie po uprzednim uzyskaniu ich zgody. 

 Dezynfekowanie rąk przed wejściem na teren jednostki systemu oświaty. 

 W celu szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka w przypadku 
ich złego samopoczucia zobowiązuje się go do podania aktualnego nr telefonu 
nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, pod którym można nawiązać z nim kontakt                 
w trakcie trwania zajęć. 

 Śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie 
koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania. 

 

III. W zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi: 

 Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę . 

 Liczby uczestników zajęć nie może być większa niż 12 osób,  z zastosowaniem 
zasady, iż minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali 
nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela 
prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela. Zajęcia mogą się odbywać tylko                              
i wyłącznie w salach w budynku „C”. 

 Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekować je preparatami                     
na bazie alkoholu (min. 60%). 

 Regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego, biurek, stołów, 
klamek, włączników światła, poręczy – będą regularnie przecierane z użyciem wody 
i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najczęściej po każdych zajęciach i przy 
zmianie grupy uczestników). 

 Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu 
dotykania oczu, nosa i ust. 

 Dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu 
potrzeb dzieci i młodzieży. 

 Wietrzenie sali, w której przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę. Nie 
rekomenduje się używania klimatyzacji. 

 W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z 
charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania 
zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, praca z uczniem będzie kontynuowana z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA w Uwielinach 
ul. Szkolna 2A 
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tel./fax (22) 726-76-40 
              (22) 727-60-97 
sekretariat@zsuwieliny.pl 
www.zsuwieliny.pl  

Przydatne informacje można znaleźć po linkami: 

 

- mycie rąk 

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/ 

 

- prawidłowe zdejmowane maseczki 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/  

 

- prawidłowego zdejmowania rękawiczek 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ 
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