
Procedura  organizacji zajęć opiekuńczo–wychowawczych  

w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  

 
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego podczas organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 

Szkoła będzie rygorystycznie przestrzegać zasad: 

• Minimalna przestrzeń nie może być mniejsza niż 4 m2 na osobę. 

• 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami. 

• 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas pobytu w sali (1 uczeń – 1 ławka szkolna). 

• Maksymalnie 12 osób w grupie (+2 max za zgodą OP, jeśli metraż sali pozwala). Przy określaniu liczby 

uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.  

• W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

• W miarę możliwości jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

• W sali znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 

• Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia, w tornistrze. Nie zezwala się na korzystanie z szafek uczniowskich, ze względu na 

ograniczenia przemieszczania się po budynku szkoły. 

• Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

• Uczniowie każdorazowo zabierają przyniesione przez siebie przybory do domu 

• Rodzice zobowiązani są o ich zdezynfekowanie (dzieci nie zostawiają niczego „na drugi dzień”). 

• Uczniowie korzystają tylko z przyborów  przyniesionych z domu. Ze względów sanitarnych brak 

możliwości dezynfekcji) nie mają dostępu do swoich rzeczy pozostawionych w szafkach/szufladach. 

• Nie organizuje się  żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

• Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

• Ograniczone będą aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

• Przy sprzyjających warunkach pogodowych i smogowych, uczniowie wraz z opiekunem mogą wyjść na 

boisko szkolne, ale z zachowaniem rygorów dystansu społecznego, zarówno między dziećmi i opiekunem z 

jednej grupy, jak i między grupami przebywającymi w tym samym czasie na boisku. 

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

• Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu 

lub dezynfekowany. 

• W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów pod warunkiem dostosowania liczby dzieci do 

metrów powierzchni. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

lub zdezynfekowane.  

2. Zajęcia w szkole są zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi, dopuszcza się możliwość pomocy uczniom 

w odrabianiu prac zadanych w ramach kształcenia na odległość. 

3. Decyzją Ministra Edukacji nauczanie zdalne realizowane jest na dotychczasowych zasadach. 

4. Szkoła zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, 

maseczki, ewentualnie przyłbice. 

5. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

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

uczniami oraz nauczycielami. 
 


