
Regulamin zajęd opiekuoczo-wychowawczych w czasie nauki zdalnej 

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 w  Rybniku 

 

1. Szkoła podstawowa prowadzi działalnośd opiekuoczą dla dzieci osób zatrudnionych 

w podmiotach wykonujących działalnośd leczniczą oraz innych osób realizujących zadania 

publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej. 

a) Rodzice zobowiązani są zgłosid potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny 

pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. 

2. W grupie może przebywad do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą można 

zwiększyd liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określeniu liczby uczniów w grupie 

uwzględnia się także rodzaj niepełnosprawności uczniów. 

3. Organizacja zajęd opiekuoczo – wychowawczych uwzględnia zalecenia szkół ze strefy 

czerwonej. 

4. Zajęcia opiekuoczo – wychowawcze odbywają się w świetlicy szkolnej, a w przypadku liczby 

większej niż 12 ( 14) uczniów – w salach dydaktycznych. 

5. Do grupy przyporządkowani są, każdorazowo ci sami, stali nauczyciele. 

6. Minimalna przestrzeo do zajęd opiekuoczo –wychowawczych dla uczniów w sali nie może byd 

mniejsza niż 4 m²  na 1 osobę ( uczniów i nauczycieli). 

7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

8. Dziecko nie może mied objawów chorobowych. Jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji, należy poinformowad o tym nauczyciela i nie przyprowadzad 

dziecka na zajęcia. 

9. Ogranicza się organizowanie wyjśd grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni 

z infrastrukturą, gdzie jest ograniczona możliwośd zachowania dystansu społecznego. Zaleca 

się organizację wyjśd w miejsca otwarte jak park, las, tereny zielone (z zachowaniem dystansu 

oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej). 

10. Podczas zajęd nauczyciel zwraca uwagę na regularnie przypominanie dziecku 

o podstawowych zasadach higieny. 

11. Na zajęcia prócz własnych przyborów do pisania i niezbędnych przedmiotów, dziecko nie 

powinno przynosid do placówki własnych zabawek. 

12. Rodzic przyprowadza dziecko do drzwi głównych szkoły, przekazuje dziecko pod opiekę 

wyznaczonemu pracownikowi szkoły. Rodzic nie wchodzi na teren szkoły. 



13. Dziecko po wejściu na teren szkoły dezynfekuje ręce w wyznaczonym do tego miejscu. 

14. Odbierając dziecko, rodzic nie wchodzi na teren placówki. Pracownik przy drzwiach informuje 

dziecko o przyjściu rodzica i przyprowadza je do wyjścia z zachowaniem odpowiednich 

środków ostrożności.  

15. Dziecko przyprowadza i odbiera ze szkoły tylko jeden opiekun prawny.  

16. Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach, w których realizowane są zajęcia 

opiekuoczo – wychowawcze, z zachowaniem dystansu. Poszczególne grupy w czasie posiłku 

w stołówce siedzą przy osobnych stolikach. Możliwe jest spożywanie posiłków tam, gdzie 

dana grupa dzieci stale przebywa (świetlica/sala dydaktyczna). Dzieci mogą spożywad posiłki 

i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą byd przynoszone w pojemnikach prywatnych 

i w takich spożywane.  

17. Nauczyciel prowadzący zajęcia przestrzega zasad bezpieczeostwa i procedur związanych 

z pandemią.  

 

 

 


