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MSP PADEREWSKI 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 

 

 

 Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

 

Przyprowadzanie i odbiór uczniów do szkoły 

 Otwarte jest wyłącznie wejście główne do szkoły (ul. Symfoniczna 3a). 

 Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły 

zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 

uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

 Rodzice/ opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni 

wspólnej szkoły (przedsionka). Uczeń samodzielnie udaje się do sali, w której 

odbywają się zajęcia. 

 Uczniowie są przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe. 

 Przed wpuszczeniem ucznia na teren szkoły pielęgniarka szkolna mierzy mu 

temperaturę za pomocą termometru bezdotykowego. W przypadku 

przekroczenia wartości 37,5 st. C uczeń nie może korzystać z zajęć opiekuńczo-

wychowawczych. Pomiar temperatury jest powtarzany w godz. 10.00-11.00. 

 Przy odbiorze ucznia rodzic wykonuje telefon do prowadzącego zajęcia w danej 

grupie. Uczeń samodzielnie dociera do przedsionka, gdzie czeka na niego rodzic/ 

opiekun.  

 Uczniowie nie korzystają z szatni na poziomie -1. 

 

Organizacja zajęć 

 Zajęcia odbywają się w godzinach 7.00-17.30.  

 Zajęcia odbywają się w dwóch grupach: 

 
Sala 

zajęciowa 
Szatnia Nr telefonu 

Zajęcia 

sportowe 
Toalety 

klasy 1 sala nr 12 sala nr 4 665 550 061 

sala sportów 

walki, teren 

przy CSA 

naprzeciw 

sali nr 15 

klasy 2 sala nr 23 sala nr 5 663 123 111 

sala  

aerobowa, 

teren przy 

stołówce 

łącznik 

 W każdej sali zajęciowej znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na jego stoliku szkolnym lub w tornistrze/ plecaku. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

 Uczeń może zostać przynieść z domu sprzęt do zajęć zdalnych (tablet, słuchawki). 

Uczniom, którzy nie dysponują takim sprzętem, zapewni go szkoła.  

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. 

zabawek, gier). 

 W trakcie zajęć uczniowie korzystają: 

 z sali wyznaczonej dla grupy, 

 z obiektów sportowych, 

 z terenów zielonych szkoły. 

 Obiad odbywa się wg następującego harmonogramu: 
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 klasy1: godz. 12.00, stołówka nr 1, 

 klasy 2: godz. 13.00 (środa: 13.30), stołówka nr 2. 

 W trakcie zajęć opiekuńczych uczniowie uczestniczą za pomocą tabletów w 

zdalnych zajęciach dydaktycznych z edukacji wczesnoszkolnej oraz języka 

angielskiego organizowanych przez nauczycieli ich klas według oddzielnego 

harmonogramu. Zajęcia z rytmiki, informatyki i wychowania fizycznego są 

organizowane stacjonarnie przez nauczycieli pełniących opiekę. 

 Opiekunowie każdego dnia drukują materiały dla uczniów umieszczone w 

folderach poszczególnych klas i pomagają uczniom wykonać zadania zlecone 

przez nauczycieli. 

 Uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, 

przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

 Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje odizolowany w sali nr 

9, a opiekun niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego 

odebrania ucznia ze szkoły. 

 

Przygotowanie sal 

 Z sal 12 oraz 23 zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

umyć, uprać lub dezynfekować.  

 W salach 12 oraz 23 są przygotowane stanowiska dla uczniów (pojedyncze ławki 

szkolne), przy czym odległość między nimi wynosi 1,5 m. 

 Do każdej z sal 12 oraz 23 jest przypisane wyposażenie, w tym sprzęt sportowy (piłki, 

skakanki, obręcze itp.). Wyposażenia tego nie można wypożyczać do drugiej sali. 

 W każdej z sal 12 oraz 23 znajduje się duży kosz, do którego po zakończeniu zajęć 

opiekunowie odkładają sprzęt, który ma być na następny dzień zdezynfekowany. 

 

Organizacja wejścia do szkoły 

 W godz. 7.00-8.30 dyżur przy drzwiach wejściowych pełni pielęgniarka szkolna, 

której zadaniem jest mierzenie temperatury wchodzących uczniów oraz 

dopilnowanie ich wejścia do szkoły zgodnie z procedurą. 

 W godz. 14.30-17.30 dyżur przy drzwiach wejściowych pełni woźna/ portierka 

szkolna, której zadaniem jest dopilnowanie odbioru uczniów zgodnie z procedurą. 

 W godz. 8.30-14.30 drzwi wejściowe do szkoły są zamknięte (wejście wyłącznie po 

użyciu dzwonka). 

 Wejście do szatni jest zamknięte. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do poszczególnych grup, 

właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych. 

 Przed wejściem do budynku szkoły z przedsionka jest umieszczone stanowisko z 

płynem dezynfekującym. 

 Każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek zdezynfekowania dłoni lub 

założenia rękawiczek ochronnych. Osoby dorosłe (interesanci) mają dodatkowo 

obowiązek zakrycia ust i nosa. 

 Dostęp do źródełek wody pitnej jest zamknięty. 

 Sprzątanie i dezynfekcja odbywa się codziennie według następującego porządku: 
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 ekrany tabletów – bezpośrednio po użyciu ich przez uczniów, 

 ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki), toalety – dwa 

razy dziennie (godz. 11.30-12.30 oraz po zakończeniu zajęć opiekuńczych), 

 podłogi, blaty, włączniki w stołówce – bezpośrednio po zakończeniu obiadów, 

 podłogi, blaty, włączniki w salach oraz przybory do ćwiczeń wykorzystywane 

podczas zajęć – bezpośrednio po zakończeniu zajęć opiekuńczych. 

 

Zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć opiekuńczych 

 Nauczyciele wietrzą sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

 Nauczyciele organizują przerwy w zajęciach dla swojej grupy nie rzadziej niż co 45 

min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela, w miarę możliwości na 

świeżym powietrzu. 

 Nauczyciele organizując zajęcia mogą korzystać ze szkolnych obiektów 

sportowych i terenów zielonych: 

 klasy 1 – sala sportów walki, teren przy CSA, 

 klasy 2 – sala aerobowa, teren przy stołówce. 

 Nauczyciele planując pracę dążą do ograniczenia aktywności sprzyjających 

bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

 Nauczyciele nie organizują żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

 W każdej z grup jest zapewniony kontakt z rodzicami poprzez telefon komórkowy: 

 klasy 1 – 665 550 061, 

 klasy 2 – 663 123 111. 

 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w 

każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 

Zabezpieczenie pracowników szkoły i osób mających z nimi kontakt 

 Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

 Wszyscy pracownicy szkoły oddelegowani do pracy w czasie, gdy na terenie 

szkoły są zorganizowane zajęcia opiekuńcze, są skierowani na badania 

profilaktyczne  przed podjęciem pracy (wykrywanie przeciwciał koronawirusa). 

 W zajęcia opiekuńcze nie są zaangażowani pracownicy powyżej 60. roku życia lub 

z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 

podwyższonego ryzyka. 

 Pracownicy szkoły są wyposażeni w środki higieny (przyłbice, rękawiczki 

jednorazowe). 

 W godz. 7.00-14.30 uczniowie i pracownicy szkoły są objęci opieką przedmedyczną 

(gabinet pielęgniarki szkolnej). 

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik szkoły nie powinien 

przychodzić do pracy, ale pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze 

stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania 

się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być 

zakażony koronawirusem. 
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 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on 

niezwłocznie odsunięty od pracy, a sekretariat powiadamia stację sanitarno-

epidemiologiczną i przekazuje pozostałym pracownikom oraz rodzicom jej 

instrukcje i polecenia. 

 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z podejrzeniem zakażenia 

zostaje gruntownie sprzątnięty i zdezynfekowany. 

 

 

 


