
Zasady organizacji opieki dla uczniów klas 0-III 

1. Opieka  sprawowana  jest  w  godzinach  7.00  –  17.00.  Nie  ma  zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.

2. Pierwszeństwo do udziału w zajęciach opiekuńczych mają dzieci rodziców
pracujących                              w służbie zdrowia, służbach mundurowych,
handlu oraz produkcji.

3. Opieka może być sprawowana tylko dla dzieci, których rodzice nie mają
możliwości pracy                      w domu. Potwierdzeniem powyższego faktu
jest dostarczenie:
a) w przypadku uczniów, którzy nie ukończyli 8 roku życia, zaświadczenia,

że rodzice nie pobierają zasiłku opiekuńczego;
b) w przypadku dzieci powyżej 8 roku życia oświadczenia o powrocie do

pracy.
4. Opieka odbywać się będzie w wyznaczonych grupach.
5. Dzieci, celem utrzymania tych samych grup będą mogły być zapisywane 

na zajęcia w systemie tygodniowym – nie będzie możliwości dopisania 
dziecka w trakcie tygodnia.

6. W przypadku braków kadrowych liczba dzieci lub czas pracy szkoły będzie
ograniczana.

7. Grupa zajmować będzie tylko wskazaną salę oraz korzystać ze wskazanej
łazienki.  Stanowisko  dziecka  będzie  ustawione  w  odległości  od  innych
dzieci i ich stanowisk we wskazanej sali. 

8. Z  sal  zostaną  usunięte  wszelkie  przedmioty,  których  nie  można
zdezynfekować  –  klocki,  pluszaki,  zabawki,  dywan,  wybrane  materiały
plastyczne i pomoce dydaktyczne itp.

9. Rodzic oddający pod opiekę dziecko ZOBOWIĄZANY jest:
- wchodzić do szkoły TYLKO do szatni,  uprzednio zdezynfekować ręce  i
dopilnować dziecko,  by uczyniło to samo; w szkole wyznaczone zostaną
strefy poruszania się;
- posiadać maseczkę na twarzy;
- wyposażyć dziecko w maseczkę i rękawiczki w odpowiedniej ilości na czas
planowanego pobytu dziecka w oddziale, jeśli uważa to za właściwe;
- odbiór dziecka po wejściu do szkoły zgłosić p. woźnej;
- odbierać dziecko punktualnie;
- NIE WCHODZIĆ DO INNYCH CZĘŚCI SZKOŁY, POZA WEJŚCIEM I SZATNIĄ –
tu oczekiwać na przyjście dziecka z sali;
- wyposażyć dziecko w odpowiednią ilość jedzenia i picia;
-  być  dostępnym  pod  wskazanym  numerem  telefonu  celem  szybkiego
kontaktu;
- zapoznać dziecko z zasadami higieny w czasie stanu epidemii, zakazie
zbliżania się do innych dzieci i pracowników na odległość 1,5 m, zapoznać
z zasadami pobytu dziecka w szkole                            w szczególnych
warunkach;
- przestrzegać ustalonych zasad pod rygorem odpowiedzialności cywilnej.

10.Dziecko nie może posiadać ze sobą swoich zabawek i innych przedmiotów.
11.Dziecko mieszkające w tym samym lokalu z osobą na kwarantannie lub 

izolacji w warunkach domowych nie może korzystać z zajęć opiekuńczych.
12.Na wejściu do szkoły dziecko będzie miało mierzoną temperaturę (zgoda

na  oświadczeniu).  Wskazanie  powyżej  37  stopni  jest  podstawą  do  nie
przyjęcia dziecka w danym dniu. Mierzenia temperatury będzie dokonywał



wskazany pracownik szkoły. Bez zmierzonej temperatury dziecko nie może
przejść z szatni do sali. 

13.Do szkoły nie przyprowadzamy dzieci chorych, z katarem, wysypką i innymi
objawami chorobowymi.

14.W  przypadku  wystąpienia  objawów  chorobowych  u  dziecka  w  trakcie
pobytu, dziecko zostanie odizolowane od grupy, a rodzice są zobowiązani
do natychmiastowego odbioru dziecka.                           W razie
niepokojących objawów nauczyciel ma obowiązek powiadomić pogotowie
ratunkowe i/lub służby sanitarne.

15.Obowiązuje zakaz korzystania z placu zabaw z uwagi na rozbudowę szkoły.
16.Sala będzie  dezynfekowana przed i  po wyjściu  grupy oraz w trakcie  jej

pobytu zgodnie                                z odrębnymi procedurami. Środki do
dezynfekcji  nie  stanowią  niebezpieczeństwa  dla  zdrowia  dzieci  i
pracowników.

17.W  przypadku  wystąpienia  zakażenia  koronawirusem  szkoła  zostanie
natychmiastowo zamknięta na okres wskazany przez służby sanitarne dla
dzieci i pracowników.

18.Jeśli dziecko miało kontakt z osobami przebywającymi na kwarantannie nie
może zostać przyjęte na zajęcia opiekuńcze. Zatajenie powyższego faktu
naraża na niebezpieczeństwo inne dzieci  i  pracowników,  co  za skutkuje
zgłoszeniem do odpowiednich organów.

19.Wyżywienie  będzie  prowadzone  na  stołówce  szkolnej  przy  zachowaniu
szczególnych  środków  ostrożności.  Obiady  będą  wydawane  według
odrębnych procedur, jeśli grupa uczniów będzie na tyle liczna, że koszty
wyżywienia  pozwolą  na  uruchomienie  obiadów.  Uruchomienie  obiadów
zostanie uzgodnione z Organem Prowadzącym Szkołę.

20.Pracownicy szkoły będą wyposażeni w środki ochronne.
21.Szkoła  nie  daje  gwarancji,  iż  na  jej  terenie  nie  dojdzie  do  zarażenia

koronawirusem, mimo posiadanych procedur bezpieczeństwa. 


