
PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIESZKA I  

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 5 WE WROCŁAWIU 

OD 22.03.2021 r.  do 11.04.2021r. 

 

 

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznych MEN, 

MZ i GIS dla szkół podstawowych – działalność opiekuńcza dla uczniów klas I-III szkoły 

podstawowej od 22 marca 2021 r. 

 

 

1. W okresie od 22.03.2021 r.  do 11.04.2021 r. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mieszka I  prowadzi 

działalność opiekuńczą wyłącznie dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących 

działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III. 

2. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej  

wychowawcy klasowemu  wyłącznie na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

procedury 

3. Wypełniony i podpisany czytelnie skan wniosku ( załącznik nr 1 do niniejszej procedury ) należy 

wysłać do wychowawcy klasowego, poprzez dziennik Vulcan, dwa dni przed zamiarem 

korzystania przez   dziecko ze świetlicy szkolnej.  

4. Rodzic/ opiekun prawny zostanie powiadomiony przez wychowawcę klasowego  o przyjęciu 

dziecka do grupy świetlicowej poprzez  dziennik elektroniczny  Vulcan. 

5. Godziny pracy świetlicy wynikają z faktycznych potrzeb określonych informacji zebranych od 

rodziców/ opiekunów prawnych uczniów SP 21. 

6. W grupie świetlicowej może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą 

organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby 

uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj ewentualnej niepełnosprawności uczniów.  

7. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze odbywają się w świetlicy szkolnej, a w przypadku liczby 

większej niż 12 (14) uczniów - w salach dydaktycznych. W czasie pobytu dzieci w szkole każda 

grupa ma zajęcia w jednej sali .  

8. Grupy świetlicowe tworzone są zgodnie z kolejnością zgłoszeń. W miarę możliwości zachowany 

zostanie podział na kl. I, kl. II oraz kl. III. 

9. W związku z zagrożeniem epidemicznym dyrektor ZSP nr 5 nie przewiduje możliwości 

przenoszenia między poszczególnymi grupami zagłoszonych do świetlicy uczniów. 

10. Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, każdorazowo ci sami, stali nauczyciele. 

11. Jedna grupa uczniów przebywa w świetlicy lub w razie potrzeby w wyznaczonej i stałej sali. 

12. Minimalna przestrzeń do zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w sali nie może być 

mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). 

13. W okresie od 22.03.2021 r. podczas zajęć opiekuńczo wychowawczych obowiązują już ustalone w 

placówce procedury: 

 stosowanie osłony ust i nosa we wszystkich częściach wspólnych w tym w szatniach oraz 

toaletach, 

 obowiązek zachowania dystansu między uczniami/pracownikami w przestrzeniach wspólnych 

szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia), 

 częsta dezynfekcja rąk z wykorzystaniem specjalistycznych środków lub jeśli stan zdrowia na 

to nie pozwala – z wykorzystaniem mydła oraz wody, 

 ograniczenie do minimum kontaktów między poszczególnymi grupami świetlicowymi,  



 zakaz dzielenia się ze względów higienicznych przynoszonymi do szkoły posiłkami (w tym 

np. kanapkami, przekąskami, owocami) 

 zakaz przynoszenia zabawek i innych zbędnych przedmiotów z domu, 

14. Drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają osoby w szkole, powinny 

być otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać (dotykać). 

15. W zgłoszonych przez rodziców/ opiekunów prawnych przypadkach dyrektor ZSP 5 wprowadzi 

dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami 

przewlekłymi oraz dzieci z rodzin, w których domownicy mają istotnie obniżoną odporność, w 

porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi. 

16. Dyrektor ZSP nr 5 nie wyraża zgody na organizację jakichkolwiek wyjść oraz wycieczek poza 

teren placówki. 

17. Dyrektor ZSP nr 5 zaleca spędzanie jak najczęściej czasu z dziećmi na terenach sportowych 

należących do ZSP nr 5, o ile warunki atmosferyczne na to pozwalają. 

18. Rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani zapewnić dzieciom odzież dostosowaną do pogody 

(np. ciepła kurta, czapka, szalik, rękawiczki, ciepłe buty), co pozwoli uczniom spędzać czas na 

świeżym powietrzu. 

19. Nauczyciel przed wyjściem na zewnątrz z grupą dzieci sprawdza obowiązkowo w sekretariacie 

szkoły stan jakości powietrza. Decyzję o wyjściu podejmuje zgodnie z obowiązującymi w ZSP nr 

5 zasadami. 

20.  „Procedura organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 21                        

im. Mieszka I   w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 we Wrocławiu od 22.03.2021 r. do 

11.04.2021 r.” wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                                 Dyrektor szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Zał. nr 1  

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 



Ja, 

.................................................................................................................................................................... 

                                                                                    (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)  

będący rodzicem   / opiekunem prawnym  

 

................................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko dziecka, klasa) 

oświadczam, że (właściwe uzupełnić czytelnie) 
 

 jestem zatrudniona/ zatrudniony w podmiocie wykonującym działalność leczniczą w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: 
 

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

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

 

(nazwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19) 
 

 jestem osobą realizującą zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                       

i zwalczaniem COVID-19 
 

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

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

(nazwa realizowanego zadania publicznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) 
 

 moje dziecko będzie korzystało ze świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 21 im. Mieszka I                      

w ZSP nr 5 zgodnie z poniższymi informacjami:  

 

Dzień tygodnia Godziny pobytu dziecka w świetlicy 

Poniedziałek  

Wtorek  

Środa  

Czwartek  

Piątek  

 

 zobowiązuję się o każdorazowo do  poinformowaniu wychowawcy klasowego  o wszelkich 

zamianach w korzystaniu ze świetlicy  przez moje dziecko,  

 zapoznałam się/ zapoznałem się z „Procedurą organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych                      

w Szkole Podstawowej nr 21 im. Mieszka I  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5  we 

Wrocławiu od 22.03.2021 r.”, 

 jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

............................................................................... 

                                                                                                                              data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 


