
Zarządzenie Dyrektora 
I Społecznej Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Zamościu  

w sprawie organizacji zajęć opiekuńczych i opiekuńczo-dydaktycznych  w klasach 1-3  od 25.05.2020 
 
Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami oraz wytycznych 
Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej  z dnia 
14.05.2020 dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna zarządza się, co następuje: 
 
1. Uruchamia się od dnia 25.05.2020 dobrowolne zajęcia opiekuńcze i opiekuńczo – dydaktyczne w 

klasach 1-3. 
2. Wyznacza się budynki Koszary 9 i Koszary 15 jako miejsce organizowania zajęć opiekuńczych  

i opiekuńczo-dydaktycznych w klasach 1-3. 
3. Maksymalna liczba dzieci w grupie uczestniczącej w zajęciach, z uwagi na w/w wytyczne oraz na 

powierzchnię klas  może wynosić 12. 
4. Rodzice/opiekunowie prawni zostają poinformowania, przyjmują do wiadomości i są świadomi faktu, 

iż pomimo zastosowania przez szkołę wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego może dojść w trakcie 
pobytu w szkole do zakażenia dziecka wirusem SARS – CoV-2 

5. Zajęcia organizowane będą w godzinach 8.15-16.00, od poniedziałku do piątku.  
6. Informację o tym, czy dziecko będzie uczęszczać na zajęcia czy też nie należy przekazać do szkoły za 

pośrednictwem wychowawcy klasy, telefonicznie pod nr telefonu 846396822 lub drogą elektroniczną 
do 20.05.2020 do godz. 12.00.  Rodzice/opiekunowie prawni, którzy podejmą decyzję po 20.05.2020 
powinni o tym poinformować szkołę z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 

7. Jeżeli w klasie ponad 50% rodziców zdecyduje się na posłanie dzieci na w/w zajęcia wówczas: 
a. Od godz.  8.15 do 12.15 odbywać się one będą z wychowawcą klasy zaś od 12.15 do 16.00 

będą miały formę zajęć opiekuńczych z elementami nauczania i prowadzone będą przez 
nauczycieli opiekunów, nauczycieli wf czy j. angielskiego, 

b. Uczniowie, którzy nie będą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych realizować będą 
podstawę programową w ramach systemu nauczania zdalnego jak dotychczas, 

c. W przypadku, gdy liczba dzieci w klasie  będzie większa od wytycznych (12), klasa zostanie 
podzielona na 2 podgrupy, które będą realizować zajęcia z wychowawcą i zajęcia 
opiekuńcze na przemian od 8.15 do 16.00 (pierwsza grupa do 12.00 druga od 12.00). 
Grupy te nie będą mogły się mieszać w ciągu zajęć. 

8. Jeżeli w klasie mniej niż  50% rodziców zdecyduje się na posłanie dzieci na w/w zajęcia wówczas: 
a. dzieci, które trafią do szkoły,  będą łączone w grupy międzyoddziałowe (do 12 osób) i w 

godzinach 8.15-16.00 uczestniczyć będą w zajęciach opiekuńczych z elementami 
nauczania, które prowadzone będą przez nauczycieli opiekunów, nauczycieli wf czy j. 
angielskiego, 

b. dzieci te będą miały obowiązek uczestnictwa i realizacji zadań w ramach nauczania 
zdalnego, realizowanego w poszczególnych klasach  (w szkole, jeżeli te zajęcia odbywają 
się w godzinach od 8.15 do 16.00 lub w domu) 

9. Zajęcia odbywać się będą przy zachowaniu zasad dystansowania społecznego (w sali odległości 
pomiędzy stanowiskami dla uczniów -  min. 1,5 m, obowiązuje zasada 1 uczeń – 1 ławka, brak 
wychodzenia na przerwy  na korytarz, i mieszania się z innymi dziećmi, ograniczenie wspólnych 
aktywności itd) 

10. Rodzice, którzy decydują się na posyłanie dzieci do klas 1-3 na zajęcia opiekuńcze i opiekuńczo-
dydaktyczne powinni: 

a. przekazać dyrektorowi szkoły istotne informacje o stanie zdrowia dziecka (za pomocą 
poczty elektronicznej lub telefonicznie), 

b. zaopatrzyć swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły, 
c. przyprowadzać dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych, 
d. nie posyłać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, 
e. wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek, 



f. regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, odkreślać, że 
powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie 
podawać ręki na powitanie, 

g. zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłaniani twarzy podczas kichania  
czy kasłania, 

11. Dzieci powinny być dowożone i odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych/osoby upoważnione 
według następujących zasad: 

a. dzieci mogą być przywożone do szkoły od 7.30 do 8.15 i odbierane od godz. 14.20 do 
16.00 (rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona może umawiać się indywidualnie na 
godzinę dowiezienia/odebrania dziecka), 

b. dziecko przyprowadzane jest do drzwi szkoły, rodzic/opiekun prawny/osoba 
upoważniona pozostaje na zewnątrz budynku. Dziecko i pozostałe osoby muszą mieć 
założoną maskę lub w innej formie zakryte usta i nos, 

c. dziecko jest odbierane przez pracownika szkoły, badana jest jego temperatura ciała 
(rodzice, posyłając dziecko do szkoły wyrażają tym samym zgodę na badanie 
temperatury), następnie dezynfekuje ono ręce (pod nadzorem pracownika szkoły) i 
przechodzi do szatni a po przebraniu się do sali zajęciowej, 

d. w przypadku stwierdzenia temperatury ciała dziecka powyżej 370C, dziecko nie zostanie 
przyjęte na zajęcia opiekuńcze, 

e. rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona niezwłocznie opuszcza teren szkoły, 
f. po zakończonych zajęciach rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona oczekuje przed 

budynkiem szkoły na wydanie dziecka,  
g. w  trakcie oczekiwania przed budynkiem szkoły  należy zachować dystans co najmniej 2 

metrów od innych oczekujących, 
h. rodzice/opiekunowie prawni przekażą osobom sprawującym opiekę aktualne nr 

telefonów, pod którymi rodzice/opiekunowie prawni są stale dostępni. 
12. Nauczyciele powinni: 

a. przed rozpoczęciem zajęć zbadać swoją temperaturę ciała i odstąpić od rozpoczęcia pracy 
jeżeli przekracza ona 370C. O powyższym fakcie należy niezwłocznie poinformować 
dyrektora szkoły, 

b. wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce  
i dlaczego zostały wprowadzone,  

c. nie organizować wyjść poza teren szkoły, np. spaceru do parku, 
d. usunąć z sali oddziału przedszkolnego przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

dezynfekować, np. pluszowe zabawki, dywany, 
e. wietrzyć salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzić 

gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach, 
f. zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po 

skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizować pokaz 
właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.  

g. unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. 
13. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk, a wszyscy wchodzący  

i wychodzący z budynku obowiązkowo dezynfekują ręce przy każdym wejściu lub opuszczeniu terenu 
szkoły. 

14. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia 
rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.  

15. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z istniejących na terenie szkoły placów zabaw i boisk 
(przy zachowaniu zasady osłaniania twarzy i dystansu). 

16. Pomieszczenia w budynku Koszary 9  i Koszary 15, w których będą przebywać dzieci będą 
obowiązkowo, codziennie, adekwatnie do obowiązujących przepisów dezynfekowane za pomocą 
dostępnych środków. Szczególna uwaga będzie zwrócona na dezynfekcję poręczy, klamek, 
włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach  i w 
pomieszczeniach do spożywania posiłków. 



17. W budynku Koszary 15 wyznacza się pomieszczenie (Gabinet Pielęgniarki Szkolnej), który służyć 
będzie jako sala izolacyjna dla dzieci, u których w trakcie pobytu w szkole stwierdzone zostaną objawy 
zachorowania na COVID 19.  

18. W przypadku stwierdzenia u dziecka symptomów COVID 19 nauczyciel: 
a. niezwłocznie informuje telefonicznie rodziców i dyrektora szkoły o tym fakcie, 
b. dziecko jest odprowadzane przez pracownika szkoły do Sali Izolacyjnej i tam pod jego 

opieką oczekuje na przybycie rodziców/opiekunów prawnych, 
c. rodzice/opiekunowie prawni niezwłocznie odbierają dziecko, przy zachowaniu zasad 

odpowiedzialności epidemiologicznej (telefoniczny kontakt z lekarzem rodzinnym czy 
Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną), 

d. W przypadku potwierdzenia przez odpowiednie służby faktu zarażenia dziecka wirusem 
SARS-CoV-2, rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek niezwłocznie poinformować o 
tym dyrektora szkoły. 

19. Dla dzieci, które uczestniczą w zajęciach opiekuńczych, rodzice organizują  wyżywienie, stosownie do 
zawartych umów edukacyjnych. Dostawca wyżywienia zostanie zobowiązany do dostarczania 
pożywienia w jednorazowych pojemnikach, z jednorazowymi sztućcami. 

20. Przed rozpoczęciem przerwy żywieniowej i po jej zakończeniu wszystkie blaty, stoły i poręcze krzeseł 
będą podlegać dezynfekcji. 

21. Wszyscy pracownicy szkoły i rodzice/opiekunowie prawni powinni dochować należytej staranności w 
zakresie stosowania przepisów sanitarno – epidemiologicznych.  

22. We wszystkich innych obszarach organizacji zajęć,  nie opisanych szczegółowo w niniejszym 
zarządzeniu,  stosuje się wytyczne i zalecenia GIS, MEN i MZ z dnia 14.05.2 dla szkół podstawowych 
– edukacja wczesnoszkolna 

23. Zarządzenie niniejsze obowiązuje do odwołania. 
 
 
 
 
Zamość, 15.05.2020       Dyrektor  
          Bogusław Klimczuk 


