
 

 

 
 

Na podstawie rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zaleceń GIS oraz decyzji 

Burmistrza Gminy Mosina wprowadza się: 

 
PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIÓW KLAS I-III NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 

OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZAPURACH 
 

1. Od 25 maja 2020r. szkoła uruchamia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów z klas I-III. 
2. Zajęcia będą realizowane do poniedziałku od piątku w godzinach od 7:00 do 16:30. 
3. Rodzice zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach, o których mowa w pkt. 1 minimum na 2 dni robocze 

przed skorzystaniem przez dziecko z opieki. 
4. Rodzic, który chce skorzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych zobowiązany jest do wypisania i 

dostarczenia do szkoły oświadczenia znajdującego się na stronie szkoły w terminie wynikającym z pkt. 3. 
5. W grupie może przebywać maksymalnie 14 uczniów. 
6. W przypadku zgłoszenia przez rodziców większej ilości dzieci, niż określona przez dyrektora szkoły jako 

bezpieczna, uczniowie dzieleni są na grupy. 
7. Na zajęcia przyjmowani są uczniowie wyłącznie zdrowi, bez objawów chorobowych (katar, kaszel, 

podwyższona temperatura) sugerujących chorobę zakaźną.  
8. Nie będą mogły być przyjęte dzieci, gdy w domu, w którym mieszka dziecko przebywają osoby na 

kwarantannie lub w izolacji. Rodzic dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi placówki fakt 
odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności 
za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich. 

9. Rodzic ma obowiązek zabezpieczyć dziecko w maseczkę na czas przyjścia do szkoły i powrotu do domu. 
10. Po wejściu na teren szkoły każdy uczeń będzie miał zmierzoną temperaturę i będzie dezynfekował ręce. 

Niewyrażenie zgody na powyższe działania, dyskwalifikuje udział ucznia w zajęciach opiekuńczo-
wychowawczych. 

11. Jeżeli podczas zorganizowanych zajęć w szkole wystąpi u ucznia temperatury powyżej 370C rodzic 
zobowiązany jest do niezwłocznego zabrania dziecka do domu. 

12. Wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich. Rodzice przyprowadzający  
i odbierający dzieci, zobowiązani są do pozostania w przedsionku przy portierni oraz do zachowania 
bezpiecznej odległości w stosunku do pracowników szkoły. 

13. W wyjątkowych sytuacjach Rodzic wchodzący na teren szkoły zobowiązany jest do zdezynfekowania rąk, 
założenia rękawiczek jednorazowych oraz do zasłonienia nosa i ust. 

14. Uczniowie mają zakaz przynoszenia zabawek i innych przedmiotów. 
15. Uczniowie przynoszą do szkoły tylko śniadanie i niezbędne podręczniki, zeszyty i ćwiczenia oraz przybory, 

które codziennie zabierają do domu. Uczniowie nie powinni wymieniać się podczas zajęć przyborami 
szkolnymi między sobą. 

16. Uczniowie mogą skorzystać z obiadów, które będą wydawane w naczyniach jednorazowych. 

Zamawianie obiadów odbywa się TYLKO przez rodzica, za pomocą elektronicznego systemu STARTEDU. 
17. Uczniowie przebywający na terenie szkoły nie będą musieli zasłaniać nosa i ust. 
18. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia lub pracownika szkoły, dyrektor szkoły 

niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Organ Prowadzący szkołę oraz wszystkich rodziców, których dzieci 
korzystają z tej formy opieki. 

19. W przypadku rezygnacji z zajęć opiekuńczo-wychowawczych, rodzic zobowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić w formie telefonicznej sekretariat szkoły (618939-567) w godzinach pracy sekretariatu  
8:00-14:00. 

20. Dla uczniów klas I-III mieszkających na terenie Głuszyny Leśnej organ prowadzący zapewnia dowozy. 
 

Dyrektor szkoły 
Arkadiusz Jurek 


