
Komunikat 

w sprawie organizacji  zajęć opiekuńczo – wychowawczych 

z elementami zajęć dydaktycznych dla klas I-III, konsultacji, 

zajęć rewalidacyjnych  w Zespole Placówek Oświatowych   w Michałowie 

Powołując się na wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra
Edukacji Narodowej informuję, że od 25. maja 2020 r. istnieje możliwość skorzystania przez
uczniów  z  klas  I  –  III  z  zajęć  opiekuńczo  –  wychowawczych  z  elementami  zajęć
dydaktycznych w naszej placówce , zajęć rewalidacyjnych oraz konsultacji  uczniów klasy
VIII z nauczycielami przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

1. Zajęcia  opiekuńczo  –  wychowawcze  przeznaczone  są  w  szczególności  dla  dzieci
rodziców,  którzy  nie  mogą  sprawować  opieki  ze  względu  na  pracę,
a zwłaszcza pracę wykonywaną w służbie zdrowia, służbach mundurowych.

2. Posłanie  dziecka  na  powyższe  zajęcia  wiąże  się  z  równoczesną  utratą  zasiłku
opiekuńczego pobieranego przez rodzica na to dziecko.

3. Aby  dziecko  mogło  skorzystać  z  zajęć  opiekuńczo  –  wychowawczych  rodzice
zobowiązani są do złożenia pisemnego wniosku podpisanego przez rodzica/opiekuna
prawnego  dziecka  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  22  maja  2020  r.  (piątek)  do
godziny 1300.

4. Nauczanie zdalne dla klas I – III realizowane jest według dotychczasowych zasad.
Podczas  zajęć   opiekuńczo  –  wychowawczych  nie  będą  prowadzone  zajęcia
umożliwiające realizację podstawy programowej. 

5. Liczebność grupy opiekuńczo – wychowawczej  jest uzależniona od wielkości sali w
naszej placówce. Zajęcia dla grup organizowane są w stałych salach.

6. Decyzja o ewentualnym żywieniu uzależniona będzie od liczby dzieci zgłoszonych do
uczestnictwa w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych.

7. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze będą organizowane w godzinach od 800 do 1200.

8. Informacja o rezygnacji rodziców z zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dziecka
musi nastąpić z dwudniowym wyprzedzeniem.

9. W  przypadku  zgłoszenia  dziecka  na  zajęcia  opiekuńczo  –  wychowawcze,  należy
podać przedział godzinowy, w jakim dziecko będzie korzystać z opieki.

10. Rodzice/  prawni  opiekunowie  przyprowadzający/odbierający  uczniów do/ze  szkoły
przekazują dziecko opiekunowi w przedsionku szkoły drzwi wejściowych.  Dziecko
będzie poddane mierzeniu temperatury (po wyrażeniu zgody przez rodzica/prawnego
opiekuna). Jeżeli rodzic/prawny opiekun  nie wyrazi zgody na pomiar temperatury,
dziecko nie ma możliwości udziału w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych.

11. Z sal zostały usunięte wszystkie przedmioty trudne do dezynfekcji (w tym wykładzina
i zabawki).

12. Uczeń musi posiadać własne przybory szkolne.

13. Od  25  maja  2020  r.  istnieje  możliwość  skorzystania  przez  uczniów  klas  VIII  z
konsultacji  grupowych i indywidualnych z nauczycielami na terenie szkoły.



14. Konsultacje dotyczyć będą przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka,
język angielski).

15. Konsultacje będą odbywać według harmonogramu.

16. Udział ucznia w konsultacjach jest dobrowolny, może odbyć się po wcześniejszym ( z
jednodniowym  wyprzedzeniem)  zgłoszeniu  do  nauczyciela  prowadzącego  zajęcia.
Uczeń przychodzi do szkoły wraz z wypełnionym przez rodzica/prawnego opiekuna
stosownym wnioskiem.

17. Nauczyciel prowadzi konsultacje w stałych salach, a liczebność grup jest zależna od
powierzchni sali. 

18. Od 01 czerwca 2020 r. będą mieli możliwość udziału w konsultacjach uczniowie od
klasy IV,  według harmonogramu podanego w terminie późniejszym.

19. Rodzice/prawni opiekunowie i uczniowie zgłaszający się na zajęcia są zobowiązani do
zapoznania się z  Wewnętrznymi Procedurami Bezpieczeństwa w Zespole Placówek
Oświatowych w Michałowie w warunkach pandemii COVID-19 i bezwzględnego  ich
stosowania.


