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w sprawie szczególnych rozwiązań dotyczących zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć 

dydaktycznych dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie 

oraz procedur BHP w czasie pandemii COVID-19. 

 

Na podstawie  art. 68 ust. 1 pkt 3, 6, 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 

2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. poz. 493 z późn. zm. tj. poz.539, 564, 657, 781), kierując się wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dn. 13 maja 2020 r. zarządzam, co następuje: 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Zarządzenie określa szczegółowe rozwiązania dotyczące zajęć opiekuńczo-wychowawczych  

z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 6 im. 

Romualda Traugutta w Lublinie oraz procedur BHP w czasie pandemii COVID-19. 

2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

1) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda 

Traugutta w Lublinie ; 

2) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie; 

3) świetlicy – należy przez to rozumieć świetlicę w Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda 

Traugutta w Lublinie; 

4) rodzicach/opiekunach prawnych uczniów – należy przez to rozumieć rodziców/opiekunów 

prawnych uczniów klas I-III; 

5) nauczycielach i wychowawcach – należy przez to rozumieć nauczycieli i wychowawców 

świetlicy; 

3. Integralną składową niniejszego zarządzenia są Procedury BHP dla uczniów i pracowników 

Szkoły stanowiące załącznik do zarządzenia. 

 

§ 2  

Korzystanie z zajęć z zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych 
   

1. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 maja 2020 r.,  

uczniowie klas I-III mogą korzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć 

dydaktycznych. 

2. Od dnia 25 maja 2020 otwiera się na szczególnych zasadach grupę świetlicową liczącą 12 

uczniów, których rodzice nie mogą pogodzić pracy zawodowej z opieką nad dziećmi w domu. 

4. Uruchamianie pracy i organizacja warunków pracy świetlicy przeprowadzone są zgodnie  

z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 

maja 2020 r.. 

 

§ 3  

Tryb zgłaszania dziecka do korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć 

dydaktycznych  w czasie COVID-19 

 

1. Rodzic/opiekun prawny zgłasza dziecko do korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych  

z elementami zajęć dydaktycznych nie później niż dwa dni przed datą udziału ucznia  

w zajęciach w formie korespondencji na adres mail sekretariatu Szkoły: sp6@sp6.lublin.eu 

mailto:sp6@sp6.lublin.eu
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2. Korespondencja, o której mowa w ust. 2 zawiera imię i nazwisko dziecka oraz:  

1) precyzuje szczególne przyczyny korzystania z zajęć, o których mowa w § 2 ust. 1 np. brak 

możliwości realizowania obowiązków zawodowych w domu; 

2) zawiera zgodę rodziców/prawnych opiekunów na codzienny pomiar temperatury ciała 

dziecka lub, co bardziej wskazane, potwierdza wolę wykonywania tej procedury przez 

rodzica przed wejściem dziecka na teren Szkoły; 

3) zawiera dane telefoniczne na potrzeby niezwłocznego, szybkiego kontaktu wychowawcy  

z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka; 

4) zawiera informację wyrażającą wolę lub jej brak na realizację podstawy programowej  

na odległość tj. pracę dziecka na szkolnych platformach e-learningowych wspieraną przez 

wychowawców świetlicy podczas opieki nad uczniem w świetlicy szkolnej; 

5) zawiera informację dotyczącą korzystania ucznia z obiadu w Szkole.  

 

§ 4  

Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych 

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek: 

1) nieprzyprowadzania ucznia w sytuacji, gdy w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie;  

2) przyprowadzania do Szkoły dzieci zdrowych tj. bez objawów chorobowych; 

3) przypomnienia każdego dnia swojemu dziecku przed wejściem do Szkoły podstawowych zasad 

higieny; 

4) zwrócenia uwagi na szczególne zasady:  niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu; 

5) zadbania o to, aby dziecko nie zabierało niepotrzebnych przedmiotów, czy zabawek do Szkoły. 

2. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest każdorazowe, umiejętne wyjaśnienie 

dziecku przyczyn obowiązywania zasad wymienionych w ust. 1 w pkt. od 3 do 5 w sposób 

zrozumiały i pozytywny. 

3. Rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązany jest także zadbać o  indywidualną osłonę ust  

i nosa dziecka w drodze do i ze Szkoły.  

4. Rodzic/opiekun prawny dziecka ma obowiązek zabezpieczenia się w środki ochrony osobistej 

zarówno podczas odprowadzania i odbierania ucznia, jak również przebywania w budynku 

Szkoły tj.: 

1) posiadania rękawic jednorazowych; 

2) zasłonięcia ust i nosa; 

3) użycia środka do dezynfekcji rękawic umieszczonego w przedsionku głównego wejścia  

do Szkoły. 

5. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek pomiaru temperatury ciała dziecka przed wejściem 

dziecka na teren Szkoły.   

6. W przypadku, gdy procedura, o której mowa w ust. 5 nie jest możliwa, pożądaną jest pisemna 

zgoda rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem  

na teren Szkoły. 

  

§ 5  

Funkcjonowanie świetlicy w czasie pandemii COVID-19 

 

1. Świetlica szkolna od 25 maja 2020 r. opiekuje się uczniami w godzinach 6.45 - 17.00. 

2. Na podstawie woli rodziców/opiekunów prawnych uczniowie w czasie pobytu w Szkole 

korzystają z obiadu. 

3. Zajęcia z uczniami w budynku Szkoły będą się odbywały w pomieszczeniu świetlicy klas II-III 

tj. s…., pracowni komputerowej oraz na sali gimnastycznej. 
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4. Korzystanie przez dzieci z placu zabaw lub boisk sportowych będzie uzależnione od możliwość 

dezynfekcji tych miejsc. 

5. Zawiesza się opuszczanie terenu Szkoły w formie spacerów i wycieczek.  

  

§ 6  

Dodatkowe procedury BHP 

  

1. W celu zapobiegania zarażeniu COVID-19 wprowadza się szczególne procedury BHP  

obowiązujące rodziców, nauczycieli wychowawców i pracowników obsługi. 

2. Wprowadzenie procedur, o których mowa w ust. 1 zapewnić ma  bezpieczeństwo i higienę pracy 

uczniów, nauczycieli wychowawców oraz pracownikom obsługi, którzy na terenie Szkoły 

świadczą  pracę w normalnym trybie. 

3. Procedury, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 7  

Postanowienia końcowe 

 

1. Stosowanie zarządzenia powierza się nauczycielom i pracownikom obsługi Szkoły 

Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie. 

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się dyrektorowi, wicedyrektorom i kierownikowi 

gospodarczemu oraz pracownikowi służby BHP w Szkole. 

3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej stronie www. oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie. 

 

 

§ 8  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

     

 

   DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 

                                                                                                   IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE 

                 

             Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk 
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