Załącznik nr 6. do procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii – COVID 19 obowiązujących
na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Radomiu
ZASADY ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
DLA DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I UCZNIÓW KLAS I-III
W PSP NR 31 W RADOMIU
W OKRESIE OD 25.05.2020 DO ODWOŁANIA
1. Z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkole mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez
objawów choroby zakaźnej.
2. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze mają charakter dobrowolny dla uczniów i udział w nich nie
zwalnia ucznia z obowiązków związanych ze zdalnym nauczaniem.
3. Uczeń biorący udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych dostarcza do szkoły:
a) Deklarację udziału dziecka w zajęciach – załącznik nr 1.
b) Oświadczenia rodzica – załącznik nr 2.
c) Każdorazowo w dniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych dostarcza do szkoły oświadczenie
rodzica, że nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID - 19 oraz nikt z członków
najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych
oznak choroby, a stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak
chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności,
wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe – załącznik nr 5.
4. Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego oraz rodzice dzieci z klas I-III zgłaszają Dyrektorowi
Szkoły oraz wychowawcy klasy potrzebę objęcia ucznia opieką na terenie szkoły, wskazując
godzinę przyprowadzenia i odbioru dziecka ze szkoły, których bezwzględnie przestrzegają.
Deklaracje udziału w zajęciach opiekuńczych należy złożyć do piątku poprzedzającego udział
dziecka w tego typu zajęciach – załącznik nr 1.
5. Rodzice odpowiadają za wyposażenie dziecka w odpowiednie przybory – piórnik
z wyposażeniem, podręcznik, z którego dziecko będzie korzystało w trakcie zajęć. Dzieciom nie
wolno wnosić na teren szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
6. Odpowiadają za wyposażenie dziecka w żywność i wodę na czas pobytu w szkole – szkoła nie
prowadzi żywienia.
7. W czasie pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzice/prawni
opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki są zobowiązani do przekazania
nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem
i nazwiskiem dziecka.
8. Zajęcia opiekuńcze na terenie szkoły będą odbywać się w grupach liczących do 12 osób,
w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć
liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Grupy tworzone będą po analizie zgłoszonych przez rodziców
potrzeb w zakresie opieki – nie będą to grupy dzieci z jednej klasy.
9. Jedna grupa przebywa w wyznaczonej i stałej sali. Grupy nie mają możliwości stykania się ze
sobą. Opiekę nad grupą pełni wychowawca świetlicy szkolnej pełniący dyżur w danym dniu.
10. Z sal, w których przebywają dzieci usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można
dezynfekować, takie jak np.: pluszowe zabawki, lalki, wózki, dywany, puzzle i gry planszowe.
11. Przed kontaktem z uczniem nauczyciel ma obowiązek umyć i zdezynfekować ręce (nie wolno
nosić biżuterii poniżej łokci, która uniemożliwia skuteczną dezynfekcję rąk).
12. Uczniowie nie przynoszą do szkoły zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
13. Sala jest raz na godzinę wietrzona, w razie potrzeby częściej.
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