
REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH  
Z ELEMENTAMI DYDAKTYKI ORGANIZOWANYCH  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami 

dydaktyki organizowanych w Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej jest 
zgłoszenie potrzeby korzystania ze świetlicy szkolnej w podanym przez rodzica terminie i 
godzinach. 

2. Przez pojęcie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych 
rozumie się zajęcia typu: zabawy w sali i na świeżym powietrzu oraz odrabianie lekcji. 
Zajęcia organizowane są zgodnie z ustalonymi zasadami. 

3. Nauczycielki na pierwszych zajęciach zapoznają uczniów z zasadami obowiązującymi 
podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. 

4. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych odbywają się  
w grupach maksymalnie 12-osobowych. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu 
prowadzącego można zwiększyć liczebność grupy nie więcej niż o 2 uczniów. 

5. Do każdej grupy uczniów przyporządkowani są w miarę możliwości ci sami nauczyciele. 
6. Każdej grupie uczniów przyporządkowana jest stała sala lekcyjna i toaleta. 
7. Za czystość i dezynfekcję toalet będzie odpowiadała wyznaczona osoba z obsługi. 
8. Z sali, w której przebywa grupa uczniów usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć lub zdezynfekować. 
9. Odległość między stolikami do pracy i zabawy wynosi minimum 1,5 m. 
10. Każdemu uczniowi zostaje przydzielony jeden stolik i jest to jego stałe miejsce do pracy 

oraz zabawy danego dnia. 
11. Uczeń przynosi własne przybory i materiały do nauki np.: podręczniki, materiały 

ćwiczeniowe, zeszyty, długopis, kredki, pisaki, ołówek, gumka, temperówka, nożyczki, 
linijka, klej, kolorowanki, blok rysunkowy, książka do czytania. 

12. Przyniesione przybory oraz inne materiały uczeń trzyma uporządkowane na swoim 
stoliku. 

13. Uczeń nie będzie miał możliwości pożyczania od innych uczniów brakujących przyborów 
lub innych materiałów. 

14. Wskazane jest zostawianie w szkole przyniesionych przyborów, materiałów do nauki. W 
przypadku konieczności zabrania przez dziecko do domu jakiejś rzeczy, należy ją przed 
ponownym przyniesieniem do szkoły zdezynfekować (zadanie rodzica). 

15. Wprowadzony zostaje zakaz wnoszenia na teren szkoły zabawek oraz innych 
przedmiotów, które nie są niezbędne. 

16. Uczeń zobowiązany jest nosić maseczkę/osłonę zakrywającą usta i nos podczas zajęć w 
sali oraz poza nią. 

17. Nauczyciel prowadzący zajęcia organizuje przerwy dla swoich uczniów zgodnie  
z potrzebami grupy, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach. Grupa spędza przerwy pod 
nadzorem nauczyciela. 

18. Sala lekcyjna będzie wietrzona w czasie zajęć lub przerwy co najmniej raz na 60 minut. 
19. Zabawy w sali i na boisku szkolnym będą organizowane w taki sposób, by zachować 

dystans między uczniami i uniemożliwić  wspólne korzystanie w tym samym czasie z tej 
samej gry, sprzętu. 

20. Wszystkie zabawy w sali i na boisku szkolnym odbywają się z wykorzystaniem gier  
i sprzętu, który można umyć lub zdezynfekować. 



21. Przed wymianą gier, sprzętu między dziećmi należy je umyć lub zdezynfekować. 
22. W określonym sektorze boiska szkolnego, w tym samym czasie, może przebywać tylko 

jedna grupa uczniów. 
23. Podczas zajęć uczeń będzie mógł odrabiać lekcje zadane na dany dzień. W tym celu musi 

przynieść do szkoły wydrukowane/zapisane polecenia, podręczniki, ćwiczenia oraz inne 
materiały potrzebne do odrobienia lekcji. 

24. Uczeń w szkole nie będzie mógł korzystać z komputera ani nie będzie miał możliwości 
korzystania z drukarki. 

25. Pomocy w odrabianiu lekcji udziela nauczycielka opiekująca się daną grupą uczniów. 
26. W świetlicy nie ma możliwości uczestniczenia w lekcjach online. 
27. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania wszystkich zasad reżimu sanitarnego 

obowiązujących w szkole oraz świetlicy w czasie pandemii. 
 
Regulamin wchodzi w życie 9 XI 2020 r. 


