
ZASADY  ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH               

I EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS I-III  ORAZ KONSULTACJI  DLA 

KLAS VIII OD 26.05.2020 r. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁMI 

INTERGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE 

1. Zajęcia dla klas I-III będą się odbywały codziennie od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 7:00- 15:30 w budynku tzw. małej szkoły,  w grupach liczących do 12 

uczniów. Na podstawie zgłoszeń utworzono trzy grupy, oddzielne dla klas I,II i III. 

2. Każda z grup posiadać będzie jedną stałą salę / na zajęcia edukacyjne i opiekuńczo – 

wychowawcze/  z zapewnioną minimalną powierzchnią na 1 ucznia i nauczyciela min. 

4m2, każdy uczeń 1 stanowisko ( ławka), odległość między stanowiskami min.1,5 m. 

3. W każdym dniu grupa szkolna realizować będzie oprócz zajęć opiekuńczo- 

wychowawczych, zajęcia edukacyjne w wymiarze 3 godzin, obejmujące te same treści 

nauczania, które realizować będą uczniowie w ramach nauczania zdalnego w domu. 

4. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami do prowadzenia 

edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego; 

Grupa 1- uczniowie klas I--   Maria Kosakiewicz, Barbara Kraus 

Grupa 2- uczniowie klas II – Joanna Wilczyńska, Natalia Konefał  

Grupa 3- uczniowie klas III- Małgorzata Putowska, Natalia Konefał 

5. Zajęcia edukacyjne będą odbywać się miedzy godziną 8:30 a 14:00, po każdej 

godzinie zajęć 15 min. przerwa na m.in. wietrzenie sal. 

6. Poszczególne grupy rozpoczynać będą swoje zajęcia i przerwy w taki sposób, aby nie 

dochodziło do kontaktu między grupami.  

7. Materiały, podręczniki i przybory przyniesione przez uczniów pozostają w szkole na 

cały okres udziału w zajęciach. 

8.  W ramach zajęć opiekuńczo – wychowawczych uczniowie realizować będą różne 

formy aktywności / m.in. plastyczne, gry i zabawy ruchowe/ z ograniczeniem 

bliskiego kontaktu między uczniami, z wykorzystaniem boisk sportowych i terenów 

zielonych wokół szkoły. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły.  

9. W razie potrzeby na wniosek rodziców uczniów uczestniczących w zajęciach istnieje 

możliwość zorganizowania odpłatnego obiadu na stołówce szkolnej. 

10. Rodzice / opiekunowie dzieci chcący skorzystać z możliwości zapewnienia opieki, 

zajęć edukacyjnych przez szkołę  powinni o tym fakcie powiadomić szkołę 

(wypełniając załącznik nr 1- oświadczenie i przesłać skan drogą elektroniczną na 

adres mailowy szkoły – sp4.namyslow@interia .pl) co najmniej na 2 dni robocze 

przed spodziewanym terminem przyprowadzenia dziecka do szkoły .Oryginał 

oświadczenia należy dostarczyć w pierwszym dniu pobytu dziecka w szkole. 

11. Konsultacje dla uczniów klas VIII będą realizowane na podstawie odrębnego 

harmonogramu, w grupach liczących do 12 uczniów  z zapewnioną minimalną 

powierzchnią na 1 ucznia i nauczyciela min. 4m2, każdy uczeń 1 stanowisko ( ławka), 

odległość między stanowiskami min.1,5 m. 

12. W trakcie tych form uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli prowadzących 

zajęcia edukacyjne. Zajęcia planowane będą w taki sposób aby nie dochodziło do 

kontaktu między grupami.  



 

13. W czasie  konsultacji uczniowie korzystają z własnych podręczników, przyborów i 

innych materiałów 

 

14. W związku z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 w dniach 12.06 /piątek po 

Bożym Ciele/ oraz w dniach 16,17 i 18. 06. /egzaminy ósmoklasisty/ realizowane będą 

tylko zajęcia opiekuńcze. 

15. W przypadku znacznego zwiększenia się liczby chętnych do korzystania z zajęć w 

proponowanej formie,  powodującej przekroczenie dopuszczalnej liczby uczniów w 

grupie, może wystąpić konieczność zawieszenia zajęć edukacyjnych ze względów 

organizacyjnych. 

 

16.   Szczegółowe zasady bezpieczeństwa opracowane na podstawie wytycznych GIS, MZ 

i MEN znajdują się w Procedurze organizacji opieki na zajęciach opiekuńczo- 

wychowawczych, edukacyjnych  i konsultacjach  organizowanych  w Szkole 

Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie zapewniającej 

bezpieczeństwo w czasie epidemii COVID-19. 

  

 Przyprowadzając dziecko do szkoły proszę zaopatrzyć je w podane poniżej 

podręczniki, zeszyty, przybory. Przypominamy, że dziecko przynosi je w pierwszym 

dniu i pozostawia w szkole. 

Uczniowie klas 1  

 Szkolni przyjaciele kl. 1 – j. polski  - podręcznik  cz. 2, ćwiczenia cz. 4 

  Matematyka ćwiczenia cz. 4 

 Zeszyty do j. polskiego i matematyki 

 Podręcznik i ćwiczenia do j. angielskiego 

 Piórnik z wyposażeniem (kredki, ołówki, gumka, temperówka, linijka, klej, nożyczki) 

 Blok rysunkowy 

Uczniowie klas 2 

 Szkolni przyjaciele kl. 2 – j. polski - podręcznik  cz. 4, ćwiczenia cz. 4 

  Matematyka ćwiczenia cz. 2  

  Zeszyty do j. polskiego i matematyki 

  Podręcznik i ćwiczenia do j. angielskiego 

  Piórnik z wyposażeniem (kredki, ołówki, gumka, temperówka, linijka, klej, nożyczki 

 Blok rysunkowy 

Uczniowie klas 3 

 Szkolni przyjaciele kl. 3 – j. polski - podręcznik  cz. 4, ćwiczenia cz. 4 

  Matematyka podręcznik cz. 2,  ćwiczenia cz. 2 

  Zeszyty do j. polskiego i matematyki 



  Podręcznik i ćwiczenia do j. angielskiego 

  Piórnik z wyposażeniem (kredki, ołówki, gumka, temperówka, linijka, klej, nożyczki) 

  Blok rysunkowy 

 

 


