
REGULAMIN ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH                            

ORAZ DYDAKTYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 11            

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM                                       

I ZWALCZANIEM COVID-19 

 
Organizacja zajęć w szkole podstawowej: 

1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–

wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. 

2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu 

prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby 

uczniów w grupie uwzględnia się także rodzaj niepełnosprawności uczniów.  

3. Zajęcia opiekuńcze pełnią nauczyciele świetlicy, natomiast zajęcia dydaktyczne prowadzi 

nauczyciel uczący w danej klasie. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są zdalnie oraz 

stacjonarnie. 

4. Uczniowie danej klasy przebywają w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej. 

5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 

osobę (uczniów i nauczycieli). 

Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które 

się w niej znajdują. 

6. Z sali, w której przebywają uczniowie, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

umyć, uprać lub dezynfekować są usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze 

itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

7. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m  

(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

9. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach 

używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.  

10. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

11. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej klasy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

12. Możliwe jest korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 



13. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony  

z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

14. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi 

dystans. 

15. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

16. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

18. Okrycia wierzchnie, buty uczniowie zostawiają w szatni w swoich szafkach. Do szatni 

uczniów zabiera nauczyciel danej klasy. 

19. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji 

zebranych od rodziców, ale nie wychodzą poza standardowe godziny pracy: 7.00 – 16.30.  

20. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na 

osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

21. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między 

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

22. Regulamin obowiązuje od 25 maja 2020 r. 

 

 

                                                                                                            …………………………... 

Włocławek, 19.05.2020                                                                            (podpis dyrektora) 


