
Załącznik nr 1 do 

Procedury bezpieczeństwa na terenie ZSP1 - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 18 

w Kędzierzynie-Koźlu w czasie trwania COVID-19 od 18 maja 2020r. 

  

 

 

Zasady organizacji zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć 

dydaktycznych na terenie szkoły od 25 maja 2020 r.  

  

1. Nauczyciel realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne w ramach 

obowiązującego go przed dniem 12 marca 2020 r. tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin 

zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin 

ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela.  

2. Nauczyciele uczący w klasach 1-3 mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne zdalnie lub 

na terenie szkoły - ilość godzin pracy w szkole ustala dyrektor w porozumieniu z 

nauczycielem a uzależniona jest ona od ilości uczestników tych zajęć z danej klasy.   

3. Zajęcia dydaktyczne może także prowadzić inny nauczyciel wyznaczony przez 

dyrektora – w ścisłej współpracy z nauczycielem uczącym danego ucznia.     

4. Nauczyciele uczący w klasach 1-3 dostosowują sposoby realizacji podstawy 

programowej odpowiednio dla uczniów przebywających w szkole, jak i pozostających w 

domu.  

  

Zasady organizacji zajęć na terenie szkoły  

 

1. Wszystkich uczniów i nauczycieli przychodzących na zajęcia opiekuńczo-

wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych do szkoły obowiązują Procedury 

bezpieczeństwa na terenie ZSP1 - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 18 w Kędzierzynie-

Koźlu w czasie trwania COVID-19 od 25 maja 2020 r.   

2. Zajęcia na terenie szkoły odbywają się od 25 maja 2020 r. na pisemny wniosek 

rodziców/opiekunów prawnych (zał. 1).  

3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby (dzieci i nauczyciele), które są 

objęte kwarantanną lub izolacją, zamieszkują z osobą objętą kwarantanną lub 

izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.  

4. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych przez dyrektora salach.  

5. Zajęcia odbywają się w grupach do 12 osób (liczba miejsc ograniczona, 

pierwszeństwo mają dzieci, których rodzice pracują). 

6. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.  

7. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.  

8. W przypadku nieplanowanego zgłoszenia się większej liczby dzieci/uczniów dyrektor 

może odmówić przyjęcia na zajęcia w danym dniu. 

9. W przypadku braku odpowiedniej liczby nauczycieli lub personelu pomocniczego 

dyrektor może zmniejszyć liczbę grup lub skrócić czas pracy szkoły. 

 
 



Załącznik nr 1 do   

Zasad organizacji zajęć dla uczniów klas 1-3   

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Publicznej Szkole Podstawowej nr 18   

w Kędzierzynie-Koźlu w czasie trwania   

COVID-19 od 25 maja 2020 r.  

 

   

Wniosek o objęcie dziecka zajęciami opiekuńczo - wychowawczymi z elementami zajęć 

dydaktycznych w świetlicy szkolnej 

 

1. Wnioskuję o objęcie mojego dziecka……………………………………………………….  
                                                                                                                                    imię i nazwisko dziecka  

zajęciami opiekuńczo - wychowawczymi z elementami zajęć dydaktycznych w ZS-P nr 1 - 

 

Publicznej Szkole Podstawowej nr 18 w Kędzierzynie-Koźlu od dnia ……………………. 

 

2. Wniosek motywuję …………………………………………………………………..……..  

 

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

 

3. Dziecko będzie uczęszczało do szkoły w godzinach: od……………….do………………...  

 

4. Dziecko będzie/nie będzie* korzystało z obiadu. /*Niepotrzebne skreślić/ 

 

5. Upoważniam do odbioru dziecka następujące osoby: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

W celach bezpieczeństwa zalecamy, jeśli to możliwe, by dziecko było odbierane przez 

rodzica/opiekuna prawnego lub upoważnione osoby dorosłe. 

 

6. Informuję placówkę o ścieżce szybkiej komunikacji: 

- telefon podstawowy: …………………….. 

- telefon dodatkowy: ……………………… 

- inna droga komunikacji: ………………….. 

……………………………………….……… 
Podpis rodziców/opiekunów prawnych  

 

 

7. Ja niżej podpisana/y przekazując dziecko pod opiekę ZS-P nr 1 - Publicznej Szkoły Podstawowej 

nr 18 w trakcie trwania pandemii COVID-19 oświadczam, że jestem świadoma/y potencjalnego 

zagrożenia wynikającego z możliwości zakażenia.  

 

Jednocześnie oświadczam, że nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji,  

a w przypadku, gdy taka sytuacja nastąpi niezwłocznie poinformuję o tym placówkę.  

 

…….……………………………….………..  
Podpis rodziców/opiekunów prawnych   

  

8. Zapoznałem/am się z obowiązującą od dnia 18.05.2020 Procedurą bezpieczeństwa (dostępna na 

stronie internetowej szkoły, w e-dzienniku oraz na tablicy w korytarzu szkoły).  

…………………………………….………..  
Podpis rodziców/opiekunów prawnych 

   



   

       9. Jestem świadomy/a, że w razie wystąpienia u dziecka takich objawów chorobowych jak np.: 

- katar,  

- kaszel,  

- stan podgorączkowy,  

- wymioty  

- lub inne objawy choroby dziecko nie zostanie przyjęte do placówki, bądź będzie musiało 

zostać niezwłocznie z niej odebrane przez rodziców.   

 

 

…………………………………….………..  
Podpis rodziców/opiekunów prawnych  

   

   

9. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała mojego dziecka przed przyjęciem 

dziecka do szkoły oraz w trakcie jego pobytu w placówce, przez cały czas trwania stanu 

pandemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego, spowodowanego chorobą COVID-19.  

Pomiaru dokonuje każdorazowo pracownik szkoły termometrem bezdotykowym.   

Powyższa zgoda ma na celu realizację przez szkołę działań prewencyjnych 

 i zapobiegawczych, związanych z zagrożeniem COVID-19.  

   

……………….………………………..  

Podpis rodziców/opiekunów prawnych  

   

10. Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………….. oświadczam, że 

wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym wniosku są prawdziwe, co potwierdzam 

własnoręcznym podpisem.  

   

       ……………………………………                              ………………………………………..... 
Data                      Podpis rodziców/opiekunów prawnych. 

  

   

   

Wniosek wypełniony i podpisany należy wysłać skanem na adres zsp1@kedzierzynkozle.pl do 

czwartku poprzedzającego tydzień, od którego dziecko ma przyjść do szkoły, do godziny 12:00 

lub dostarczyć osobiście do urny znajdującej się w przedsionku budynku szkoły.  

  

 

 

 INFORMACJA: 

- świetlica otwarta będzie w godzinach 6.30-16.00 lub krócej, jednak zgodnie z zapotrzebowaniem 

wykazanym przez rodziców, 

- dzieci w czasie pobytu w świetlicy będą miały możliwość rozwiązywania zleconych przez nauczyciela 

edukacji wczesnoszkolnej lub przedmiotu, zadań. Prosimy o przynoszenie przez dzieci podręczników, 

ćwiczeń, zeszytów, piórnika i innych potrzebnych przyborów do wykonania zadań. 

 
  

mailto:zsp1@kedzierzynkozle.pl

