
REGULAMIN PROWADZENIA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH

 w Szkole Podstawowej nr 21 w Gdyni 

w okresie od 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r. dla dzieci klas I - III, których rodzice/prawni
opiekunowie zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub
realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-19

• Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze prowadzone są w godzinach od 7.00 do17.00, w wyżej
podanym okresie czasu, dla dzieci z klas I-III, których rodzice/prawni opiekunowie spełniają
warunek rozporz. MEN z dnia 5 listopada 2020 r., par. 2c.

• W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów infekcji oraz dzieci,
których członkowie rodzin nie są objęci kwarantanną i nie przebywają w izolacji domowej.

• Dzieci mogą być przyprowadzane do szkoły wyłącznie przez osoby zdrowe.

• Po wejściu do budynku szkoły podopieczni mają obowiązek zdezynfekować dłonie i założyć
osłonę na usta i nos.

• Podczas pobytu w placówce wprowadza się obowiązek zakrywania ust i nosa przez dzieci i
opiekunów w przestrzeniach wspólnych, tj. korytarze, szatnie.

• Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między dziećmi /opiekunami/pracownikami
podczas prowadzenia zajęć oraz w przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze, szatnia).

• Zajęcia  opiekuńczo  -  wychowawcze  mogą  być  prowadzone  w grupach  do  12  osób,   jeśli
spełniony  jest  warunek  zapewnienia  4m2 powierzchni  dla  każdej  osoby,  w  tym
wychowawców.

• Dla każdej grupy jest przydzielone oddzielne pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia
oraz zostaje wyznaczona oddzielna toaleta.

• Opiekę nad grupą sprawują ci sami stali nauczyciele, przydzieleni do zespołu dzieci.

• Opiekunowie i dzieci innych grup nie kontaktują się ze sobą.

• Zajęcia mogą się odbywać w wyznaczonym pomieszczeniu w budynku placówki, a także na
placu zabaw, boisku, dziedzińcu szkoły  z zachowaniem zasady rotacji grup.

• Wychowawcy udostępniają dzieciom tylko te zabawki i  materiały  plastyczne,  które można
zdezynfekować.  Jeden  komplet  kredek,  blok,  kolorowy  papier,  nożyczki  należy  przydzielić
dziecku do końca okresu pobytu. Dzieci nie mogą przynosić własnych zabawek, przyborów
plastycznych czy sportowych.

• Do toalety dzieci udają się pod opieką wychowawcy. Przed skorzystaniem i po skorzystaniu z
toalety myją ręce wodą z mydłem antybakteryjnym i dezynfekują płynem, udostępnionym w
łazience.

• Przed wyjściem na plac zabaw i po powrocie do budynku szkoły dzieci myją i  dezynfekują
ręce.  Wychowawca  nadzoruje  zabawy,  pilnuje  odstępu  i  zachowania  dystansu  (dzieci  nie
powinny się dotykać).



• Od godziny 11.30 podopieczni mogą skorzystać z obiadu, zajmując w stołówce wyznaczone
stałe miejsca.  Opiekę pełni  wychowawca.  Przed posiłkiem i  po posiłku myją i  dezynfekują
dłonie. Grupy korzystają ze stołówki w systemie rotacyjnym.

• Dzieci mogą spożywać produkty i napoje przyniesione z domu, z zachowaniem zasady zakazu
wzajemnego częstowania się.

Wychowawcy są zobowiązani:

• zapoznać podopiecznych z obowiązującymi w szkole zasadami zachowania w poszczególnych
pomieszczeniach,

• przeprowadzić instruktaż mycia i dezynfekcji rąk oraz prawidłowego korzystania z pojemników
dezynfekcyjnych (przy wejściu do szkoły - podstawienie dłoni, przy wejściu do świetlicy i w
toalecie - naciśnięcie dźwigni),

• natychmiast reagować (wg obowiązujących w placówce procedur) w przypadku pojawienia
się u dziecka niepokojących objawów,

• do kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami przez domofon lub telefon, z wyłączeniem
kontaktu bezpośredniego.

Wszystkim nauczycielom - wychowawcom świetlicy szkoła zapewnia dostęp do środków ochrony
osobistej,  tj.  jednorazowe  i  wielorazowe  maseczki,  jednorazowe  rękawiczki  oraz  płyn
dezynfekcyjny.

Regulamin obowiązuje od dnia 9 listopada 2020 r. do odwołania.

Podstawa Prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19

Obowiązujące wytyczne MEN, MZ, GIS  w strefach czerwonych

                                                                                                                                  Dyrekcja szkoły
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