
ZAŁĄCZNIK NR 4 

DO PROCEDUR  BEZPIECZEŃSTWA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA 

W ROZTOCE BRZEZINACH   

 

Warunki i zasady prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz 

zajęć dydaktycznych w oddziale przedszkolnym i klasach I – III w Szkole 

Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach                                                      

od dnia 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r.       

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.872) 

§ 1 

Podjęcie decyzji przez rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego i  uczniów klas I – III 

1. Opiekun oddziału przedszkolnego oraz wychowawcy  klas I – III  kontaktują się 

telefonicznie z rodzicami każdego ucznia i przeprowadzają rozmowy odnośnie potrzeb 

rodziców i uczniów. Na tej podstawie sporządza się zestawienie dotyczące 

zapotrzebowania na uczestnictwo dzieci i uczniów w zajęciach opiekuńczo-

wychowawczych i dydaktycznych w oddziale przedszkolnym/ szkole.  

2. Rodzice podejmujący decyzję o powrocie dziecka do szkoły zostali zobowiązani do 

wypełnienia stosownego oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia dziecka i rodziny oraz 

zasad zachowania zgodnego z wytycznymi MZ, GIS i MEN (załącznik nr 2 do Procedur) 

3. W szkole obowiązują stosowne do sytuacji Procedury bezpieczeństwa w okresie 

pandemii koronawirusa, z którymi zapoznają się i stosują rodzice, nauczyciele, 

pracownicy szkoły. Rodzice i nauczyciele wdrażają uczniów do ich stosowania.  

§ 2 

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne  

1.  Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze zarówno w oddziale przedszkolnym jak i w 

klasach i – III zostaną  uruchomione jeśli rodzice zgłoszą chęć posłania dzieci/uczniów.  

2. W  oddziale przedszkolnym zajęcia opiekuńczo – wychowawcze będą odbywały się  od 

godz.8
00

 do 10
00 

w sali wyznaczonej  w harmonogramie.  

3. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w klasach I – III  będą odbywały się  od godz.8
00

 

do 10
00 

w sali wyznaczonej  w harmonogramie. 



4. W oddziale przedszkolnym od godz. 10
00 

 do 13
00

 będą odbywały się zajęcia 

dydaktyczne w sali oddziału przedszkolnego.   

5. W  klasach I – III w godz.  od 10
00 

 do 12
00

 zajęcia dydaktyczne będą odbywały się  w 

salach wyznaczonych w harmonogramie (3 godz. lekcyjne + przerwy). 

6. Harmonogram zostanie przekazany do wiadomości rodziców za pośrednictwem 

wychowawców i strony internetowej szkoły jeśli będą chętni do udziału w w/w 

zajęciach.  

7. Sale dydaktyczne zostały przygotowane według wytycznych GIS, MZ i MEN.             

 


