
 

Zasady zajęć opiekuńczych obowiązujących w placówce po 

wznowieniu działalności 

na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego 
 
  
1. Rodzice dzieci, którzy zgłosili potrzebę, aby ich dzieci korzystały z zajęć opiekuńczo – 

wychowawczych,  zobowiązani są do wypełnienia stosownych oświadczeń dostępnych na 

stronie szkoły.  

2. Oświadczenia należy dostarczyć do sekretariatu szkoły z przynajmniej dwudniowym 

wyprzedzeniem.  

3. Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w 

szkole. 
 

4. Do szkoły mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe.  
 

5. Dziecko w drodze do szkoły ma na twarzy maseczkę. Dopiero w sali może ją zdjąć.  

6. Rodzice, przyprowadzając dzieci do szkoły,  muszą zachować dystans społeczny wobec 

innych rodziców wynoszący min. 2 metry. Wszyscy wchodzą do szkoły wejściem od ul. 

Bema. 

7.  Rodzice z dziećmi czekają na zewnątrz budynku szkoły (wejście od ul. Bema – od szatni). 

 
 

8. Wyznaczona osoba odbiera dzieci od rodziców.  
 

9. Dziecko po wejściu do szkoły dezynfekuje ręce.  

10. Wyznaczona osoba mierzy dziecku temperaturę. W przypadku wątpliwości kontaktuje się 

z rodzicem.  

11. Grupa będzie liczyła nie więcej niż 12 dzieci z uwzględnieniem nie mniej niż 4m2 na 

jedno dziecko oraz opiekuna.  

12. Sala, w której przebywają dzieci, będzie wietrzona co godzinę.  

13. Personel opiekujący się dziećmi zaopatrzony jest w indywidualne środki ochrony 

osobistej. 
 

14. Opiekun wyjaśnia i nadzoruje bezpieczne zachowania u dzieci: 
  
a) częste mycie rąk, mycie rąk przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z 

aktywności fizycznej na zewnątrz;  

b) unikanie dotykania ręką nosa, ust, oczu;  

c) niepodawanie sobie rąk.  

15. Opiekunowie zachowują dystans między sobą 1,5 metra.  

16. Dziecko przynosi swoje podręczniki i przybory, z których nikt poza nim nie korzysta.  

17. W czasie pobytu w szkole nauczyciel umożliwia dziecku udział w przeznaczonych dla 

jego klasy lekcjach on-line oraz pomaga w wykonaniu zadań związanych ze zdalną nauką.  



18. Dzieci nie mogą kontaktować się z innymi grupami, pracownikami przebywającymi na 

terenie szkoły.  

19. Po zakończeniu zajęć wyznaczona osoba sprowadza dzieci do szatni i przekazuje 

rodzicom, którzy czekają na zewnątrz budynku (od strony szatni).  

 

 

  

 

 


