
Zasady organizacji zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć 

dydaktycznych na terenie szkoły od 25 maja 2020 r. 
 

1. Nauczyciel realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne w ramach 
obowiązującego go przed dniem 12 marca 2020 r. tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, a w 
przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w 
ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

 

2. Nauczyciele uczący w klasach 1-3 mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne zdalnie lub na 
terenie szkoły - ilość godzin pracy w szkole ustala dyrektor w porozumieniu z 
nauczycielem a uzależniona jest ona od ilości uczestników tych zajęć z danej klasy.   

3. Zajęcia dydaktyczne może także prowadzić inny nauczyciel wyznaczony przez 
dyrektora – w ścisłej współpracy z nauczycielem uczącym danego ucznia.     
 

4. Nauczyciele uczący w klasach 1-3 dostosowują sposoby realizacji podstawy 
programowej odpowiednio dla uczniów przebywających w szkole, jak i pozostających 
w domu.  

  
Zasady organizacji zajęć na terenie szkoły  
 

1. Wszystkich uczniów i nauczycieli przychodzących na zajęcia opiekuńczo-
wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych do szkoły obowiązują Procedury 
bezpieczeństwa na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19  w Kędzierzynie-
Koźlu w czasie trwania COVID-19 od 18 maja 2020 r.   

2. Zajęcia na terenie szkoły odbywają się od 25 maja 2020 r. na pisemny wniosek 
rodziców/opiekunów prawnych (zał. 1).  

3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby (dzieci i nauczyciele), które są objęte kwarantanną 
lub izolacją, zamieszkują z osobą objętą kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby 
zakaźnej.  

4. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych przez dyrektora salach.  
5. Zajęcia odbywają się w grupach do 12 osób (liczba miejsc ograniczona, 

pierwszeństwo mają dzieci, których rodzice pracują) 
6. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.  
7. Zajęcia opiekuńcze odbywać się będą w świetlicy szkolnej, na sali gimnastycznej, sali 

zabaw oraz na boiskach.  Natomiast elementy dydaktyki realizowane będą: klasa I – 
sala B1, klasa II – sala B2,  klasa III – B8. 

 
  
8. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia:  
 
a.  pilnują, aby dziecko zabiera do szkoły tylko zestaw podręczników i przyborów;  
 
9. Nauczyciel:  
a. nie wychodzi z uczniami poza teren szkoły,  
b. organizuje przerwy dla swojej grupy, w  interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak 

nie rzadziej niż po 45 min.,  
c. w czasie przerwy nadzoruje grupę,  
d. ogranicza aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami,  



e. dba o to, aby w trakcie zajęć uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników, a 
własne trzymali na swoim stoliku szkolnym  lub w tornistrze,  

f. organizuje zajęcia z uwzględnieniem wytycznych: odległość 1,5 m między stolikami (1 uczeń- 
1 stolik),  

g. prowadzi ewidencję zajęć w dzienniku zajęć świetlicy.   


