
Boguchwała, 09.11.2020 r. 

Zarządzenie Nr 27/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale                                

z dnia  09.11.2020r. 

Działając na podstawie Rozporządzenie MEN 

z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1389, poz. 1830, poz. 1859 , poz. 1870 i poz. 1960 ) 

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)  

uwzględniając wytyczne MEN,MZ i GiS dla szkół podstawowych-działalność opiekuńcza 

dla uczniów klas I-III  

 
zarządzam co następuje: 

§1 

1. Od 9 listopada do 29 listopada br. szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób 
zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób 
realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                           
i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej.  

2. Od 9 listopada do 29 listopada br. szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla uczniów, 
którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć 
się zdalnie w domu. 

3. Rodzice są zobowiązani zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy 
świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. 

4. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu 
prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.  

5. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w wyznaczonych salach w tym w świetlicy 
szkolnej - w czasie pobytu dzieci w szkole: jedna grupa=jedna sala.  

6. Jedna grupa uczniów przebywa w świetlicy lub w razie potrzeby w wyznaczonej  
i stałej sali. 

7. Minimalna przestrzeń do zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w sali nie może 
być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*. 

* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych 
pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, 
pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, - np. łazienek, 
ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni 
na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych 
sprzętów, które się w niej znajdują. 



8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, 
nosa i ust. 

9. Drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają osoby w szkole 
powinny być  otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać (dotykać). 

10. Należy wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami/pracownikami          
w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, 
szatnia). 

11. Wprowadzam dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci         
z chorobami przewlekłymi oraz dzieci z rodzin, w których domownicy mają istotnie 
obniżoną odporność, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, czyli :  

- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych  
w świetlicy i innych salach, 

- w miejscach wspólnie użytkowanych (m.in. na korytarzach, w szatni) – obowiązek osłony 
ust i nosa. 

12. Rekomenduję organizację wyjść podczas przerw w miejsca otwarte ; boisko szkolne                   
(w razie sprzyjających warunków pogodowych)  

13. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach, w których 
realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu. Poszczególne 
grupy powinny w czasie posiłku w stołówce nie mieć ze sobą kontaktu  
i nie siedzieć przy tych samych stolikach. Możliwe jest spożywanie posiłków tam, gdzie 
dana grupa dzieci stale przebywa (świetlica/sala dydaktyczna). Dzieci mogą spożywać 
posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach 
prywatnych i w takich spożywane. 

 

§2 

1. Podczas zajęć opiekuńczych dla uczniów klas I-III zapisanych do opieki świetlicowej 
możliwe jest wykorzystywanie przez uczniów platformy TEAMS 

2. Uczniowie pracujący w trakcie zajęć świetlicowych na platformie TEAMS (uczestniczący     
w zajęciach on-line zgodnie z ustalonym harmonogramem) korzystają ze sprzętu szkolnego 
lub będącego własnością rodziców/prawnych opiekunów (po uprzednim zgłoszeniu tego 
faktu przez rodziców/prawnych opiekunów do Wychowawcy klasy)  

§3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 09.11.2020r. i obowiązuje do odwołania.  

 

/-/ Bartłomiej Wisz  

Dyrektor szkoły 


