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Zasady organizacji zajęć opiekuńczych
obowiązujące w placówce w czasie zawieszenia zajęd stacjonarnych
1. Szkoła organizuje zajęcia opiekuocze dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących
działalnośd leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczęszczających do klas I-III.
2. W wyjątkowych przypadkach opieką objęte mogą byd również dzieci rodziców pracujących, którzy
nie mają możliwości zapewnienia jej swoim dzieciom (decyzja dyrektora na wniosek rodzica) oraz
dzieci z oddziału przedszkolnego.
3. Organizacja pracy w ramach działalności opiekuoczej uwzględnia Wytyczne MEN, MZ i GIS dla
publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 oraz Zalecenia dla dyrektorów
szkół ze strefy czerwonej.
4. Rodzice dzieci, którzy mają potrzebę korzystania z zajęd opiekuoczych zobowiązani są do napisania
wniosku do dyrektora szkoły w formie papierowej lub elektronicznej.
5. Wnioski należy dostarczyd do sekretariatu szkoły lub wysład droga mailową (psp9@psp9.radom.pl)
z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
6. We wnioskach należy podad informację, w jakich dniach i godzinach dziecko będzie korzystało
z zajęd opiekuoczych oraz czy będzie korzystało z obiadów w szkole.
7. Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w szkole.
8. Na zajęcia może uczęszczad uczeo bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych lub w izolacji.
9. Grupa będzie liczyła nie więcej niż 12 dzieci z uwzględnieniem nie mniej niż 4m 2 na jedno dziecko
oraz opiekuna.
10. Zajęcia opiekuoczo – wychowawcze odbywad się będą w salach świetlicy szkolnej. W przypadku
większej ilości dzieci również w salach dydaktycznych.
11. W czasie pobytu w szkole nauczyciel umożliwia dziecku udział w przeznaczonych dla jego klasy
lekcjach on-line oraz pomaga w wykonaniu zadao związanych ze zdalną nauką.
12. Dziecko przynosi swoje podręczniki i przybory, z których nikt poza nim nie korzysta.
13. Do grupy, w miarę możliwości, przyporządkowani będą każdorazowo ci sami, stali nauczyciele.
14. Drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają się uczniowie, będą otwarte,
w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich dotykad.
15. W szkole obowiązują wprowadzone dotychczas zasady zapobiegania się rozprzestrzenianiu
pandemii, w szczególności :


ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyd lub
zdezynfekowad ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust;
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ograniczone przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub
mailowy;



dezynfekcja rąk, do której zobowiązana jest każda osoba wchodząca do szkoły;



ograniczone przemieszczanie się po szkole oraz kontakt z pracownikami szkoły;



wszystkie osoby przebywające w szkole zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa w przestrzeni
wspólnej oraz zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego;



do szkoły mogą wejśd tylko osoby bez objawów chorobowych (kaszel, katar, gorączka);



sale, w których przebywają dzieci będą systematycznie wietrzona, pomieszczenia i sprzęty
używane przez nauczycieli i dzieci na bieżąco dezynfekowane.

Wewnętrzny regulamin funkcjonowania szkoły w zakresie działalności opiekuoczo-wychowawczej
w czasie pandemii będzie w razie potrzeby modyfikowany i aktualizowany z uwzględnieniem
specyfiki placówki, zaleceo wskazanych w wytycznych oraz obowiązujących przepisach prawa.

