
Zasady organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć 

dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 391 w Warszawie 

od 25 maja 2020 r. 

 

1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych organizowane są dla dzieci, 

których rodzice muszą wrócić do pracy. 

2. Zajęcia odbywają się w godzinach 7
30

-17
00

. 

3. Liczebność grupy może wynosić do 12 uczniów, a za zgodą organu prowadzącego, w uzasadnionych 

przypadkach może być zwiększona o 2 dzieci. 

4. Grupa przebywa w wyznaczonej sali. 

5. Z sali usuwa się dywany i inne przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować. 

6. Odległości między stanowiskami dla dzieci wynoszą nie mniej niż 1,5 m. 

7. Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy i w razie potrzeby także w czasie 

zajęć. 

8. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, z zachowaniem zmianowości grup i dystansu 

między nimi. 

9. Dzieci posiadają własne przybory, nie mogą korzystać z przyborów innych dzieci.  

10. Dzieci nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

11. Elementy zajęć dydaktycznych realizowane będą na podstawie kart pracy przesłanych przez 

nauczycieli, do nauczycieli prowadzących zajęcia w szkole. 

12. Uczeń przemieszcza się po szkole w określonym celu tylko za zgodą nauczyciela. 

13. Spożywanie obiadu organizowane jest z zachowaniem środków ostrożności. 

14. Nauczyciel ustawia dzieci w kolejce z zachowaniem co najmniej 1,5 m. odległości między dziećmi.  

15. Przy jednym stoliku obiad spożywa 1 dziecko. 

 

 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci 

 

1. 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 

minimum 2 m. 

2. Rodzic/opiekun doprowadza dziecko do drzwi szkoły – dziecko wchodzi, rodzic zostaje na zewnątrz. 

3. Przy wejściu wyznaczony pracownik szkoły dokonuje pomiaru temperatury ciała – temperatura 

powyżej 37
0
C oznacza, że dziecko nie może zostać w szkole, rodzic musi je odebrać. 

4. Dziecko zdrowe dezynfekuje ręce i udaje się do szatni, a następnie bezpośrednio do wyznaczonej 

sali. 

5. Przy odbiorze, rodzic/opiekun zachowuje takie same środki ostrożności. 

6. Rodzic/opiekun zgłasza pracownikowi szkoły przy wejściu do szkoły, nazwisko dziecka i codziennie 

wypełnia ankietę dotyczącą stanu zdrowia dziecka. 

7. Rodzic/opiekun oczekuje na przyjście dziecka na zewnątrz szkoły. 

 

 


