
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 16/2020  

 dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi z dnia 22 maja 2020r. 

 

Procedury sprawowania opieki na dziećmi klas I-III, prowadzenia zajęć 

opiekuńczo-wychowawczych w okresie od 25 maja do 07 czerwca 2020r.  

1. Dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, które zostały zgłoszone przez rodziców 

(rodzice dopełnili wszystkich formalności), a następnie zakwalifikowane do uczęszczania do 

szkoły prowadzi się zajęcia –opiekuńczo wychowawcze. 

2. Zajęcia o których mowa powyżej prowadzone są przez nauczycieli wychowawców 

świetlicy. 

3. Zajęcia te, w miarę potrzeb,  mogą prowadzić  inni nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

4.  W pierwszej kolejności prowadzenie zajęć zleca się nauczycielom, którzy z uwagi na 

zmienione warunki kształcenia w związku z ogłoszonym stanem epidemii nie realizują zajęć 

w wymiarze wynikającym z ich umowy o pracę lub aktu mianowania. 

5. Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zobowiązani są 

do ścisłego przestrzegania wytycznych bezpieczeństwa epidemicznego, które szczegółowo 

opisane są w „WEWNĘTRZNE PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W 

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W RUMIW CZASIE 

ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID - 19 I, KLASY 1 – 3” 

6. Wszystkie aktywności, działania, czynności nauczyciela na powyższych zajęciach 

muszą być podporządkowane zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa epidemicznego. 

7. Rekomenduje się następujące formy aktywności na zajęciach opiekuńczo 

wychowawczych: 

a) Wykonywanie prac plastycznych 

b)Lektura książki 

c) Oglądanie audycji telewizyjnych  

d) Słuchanie słuchowisk radiowych 

e) Słuchanie audiobooków 

f) Aktywność fizyczna bez kontaktu z drugim dzieckiem 

g) Gry i zabawy na świeżym powietrzu. 

8. Zajęcia prowadzone są w 12 osobowych grupach w wyznaczonych, stałych 

pomieszczeniach szkoły. 

9. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem upublicznionym do wiadomości 

nauczycieli, dzieci i ich rodziców.  

10. Zajęcia z grupą prowadzi dwóch wyznaczony przez dyrektora nauczycieli na jednej 

zmianie.  

Załącznik-harmonogram prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Szkole 

Podstawowej Nr 1 w okresie od 25 maja do 07 czerwca 2020r. 

Lp. Grupa Miejsce zajęć Nauczyciel Godzina 

rozpoczęcia 

zajęć  

Godzina 

zakończenia 

zajęć 

1.    800 1200 

2.      



 


