
Aneks z dnia 27 listopada do dokumentu: 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 23  

w Radomiu  

Zmiany obowiązujące od dnia 9 listopada 2020 r. do odwołania – dotyczy zajęć świetlicowych dla 

uczniów klas I – III.  

1. Szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących 

działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dotyczy to tylko uczniów uczęszczających do klas I–III.  

2. Kwalifikacji do objęcia dziecka opieką świetlicową w szkole dokonuje dyrektor szkoły na podstawie 

uzasadnionego zgłoszenia rodziców.  

3. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu 

prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.  

4. 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: jedna grupa=jedna 

sala.  

5. Podczas korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych należy przestrzegać wszystkie zasady 

dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii, a określone w Procedurach 

bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 w 

Radomiu, w szczególności:  

a) ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć 

ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

b) dystans między uczniami/pracownikami w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez 

nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia).  

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

7. 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).  

8. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte jak park, las, tereny zielone (z zachowaniem 

dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej).  

9. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach, w których realizowane są 

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu.  


