
Zarządzenie nr  32/2020  

z dnia 06.10.2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. J. Korczaka w Zawierciu 

 

 

w sprawie wprowadzenia procedur prowadzenia działalności opiekuńczej 

 

 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.) oraz §  2c Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 1389 ze zm.) zarządza się co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 

Wprowadza się wewnętrzną procedurę prowadzenia działalności opiekuńczej. 

 

 

 

§ 2 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

    Dariusz Bednarz 

     (podpis dyrektora) 

 



Załącznik nr 1 

 

Procedura prowadzenia działalności opiekuńczej  

 

 

 

 

§ 1 

 

Działalność opiekuńcza  

 

1. Procedura obowiązuje w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły, wprowadzonym na 

mocy § 1 i nast. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r.  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1389 

ze zm.) 

2. W okresie, o którym mowa w ust. 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, uczęszczających do klas I-III. 

3. Ustalenie prawa do korzystania z działalności opiekuńczej następuje na podstawie 

oświadczenia rodziców, składanego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 

procedury. 

4. Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy 

świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. 

 

 

§ 2 

 

 

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

prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby 

uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.  

2. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w świetlicy szkolnej, a w przypadku liczby 

większej niż 12 (14) uczniów - w salach dydaktycznych.  

3. Minimalna przestrzeń do zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w sali nie może 

być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). 

4. Do przestrzeni o której mowa w ust. 3 nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, 

jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji 

wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, - np. 

łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej 

powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli 

oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują. 

5. W czasie zajęć opiekuńczych obowiązują procedury bezpieczeństwa ustalone w odrębnych 

zarządzeniach dyrektora.  

 

 



Załącznik do procedury  

prowadzenia działalności opiekuńczej  

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że jestem zatrudniony w podmiocie wykonującym działalność leczniczą/realizuję 

zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

W związku z tym proszę o objęcie mojego syna/córki ….........…...........…..…..........…......….. 

opieką realizowaną stacjonarnie  w szkole, w godzinach od ……....….......…. do …..…..………….. 

 

 


