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Procedura organizacji zajęć 

 

1. Uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo –wychowawczych 

z elementami zajęć dydaktycznych. 

2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą 

organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2,  

z zastrzeżeniem ust. 6. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić 

także rodzaj niepełnosprawności uczniów.  

3. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m.  

Na każdego ucznia ma przypadać jedna ławka szkolna.  

4. Jeżeli istnieją ku temu możliwości kadrowe, do jednej grupy uczniów 

przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

5. Jeżeli istnieją ku temu możliwości lokalowe jedna grupa uczniów przebywa  

w wyznaczonej   i w miarę możliwości stałej sali. 

6. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 

1 osobę (uczniów i nauczycieli). Do przestrzeni tej nie wlicza się 

pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego 

żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń 

porządkowych, magazynowych, higieniczno - sanitarnych. Powierzchnię każdej sali 

wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują. 

7.  Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, lub dezynfekować. 

8.  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

9.  W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach 

używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. 

10.  Zabrania się organizowania wyjść poza teren szkoły - w tym zwłaszcza spacerów, czy 

wycieczek. 

11. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. Zajęcia są organizowane w godzinach wynikających 

z potrzeb zgłoszonych przez rodziców. Minimalna przestrzeń dla uczniów 

i nauczycieli w czasie zajęć świetlicowych nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 osobę. 


