
PROCEDURY ORGANIZACJI DYŻURU WAKACYJNEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W CHOJNIE 

DLA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

W OKRESIE OD 17 DO 31 SIERPNIA 2020 R. 

 

 

1. Odział przedszkolny prowadzi dyżur wakacyjny w godzinach od 6.30 do 16.30. 

 

2. Na dyżur wakacyjny  może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

 

3. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. Dzieci należy przy-

prowadzać do godziny 8.00. 

 

4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, dziecko nie może uczestniczyć 

w zajęciach wakacyjnych. 

 

5. Dziecko ma zapewnione wyżywienie w czasie przebywania na terenie placówki. 

 

6. Rodzice / prawni opiekunowie odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły 

i ze szkoły do domu przestrzegając obowiązujących środków ostrożności. 

 

7. Przyprowadzający lub odprowadzający dzieci informują o swoim przyjściu dzwoniąc do drzwi 

wejściowych (boczne wejście budynku), zachowują dystans społeczny minimum 2 m od pracowni-

ków szkoły oraz innych dzieci i ich rodziców. 

 

8. Przed wejściem do szkoły rodzic / opiekun prawny powierza dziecko osobie dyżurującej w szatni, 

która odprowadza je do nauczyciela. Pracownik zobowiązany jest rygorystycznie przestrzegać wszel-

kich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk itp.). 

 

9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego 

przez rodziców / opiekunów prawnych na terenie przed szkołą lub przed zamkniętymi drzwiami do 

szkoły. 

 

10. Dzieci w szatni mają wyznaczone i podpisane miejsca z zachowaniem odległości (co druga 

szafka). 

 

11. Zgłoszone dzieci  przebywają w wyznaczonej grupie i wyznaczonej sali, odpowiednio przygoto-

wanej, zgodnie z zaleceniami sanitarnymi (bez przedmiotów i sprzętów, których nie można dokładnie 

umyć lub dezynfekować). Sprzęty, przybory szkolne, przybory do zabaw i ćwiczeń (piłki, skakanki 

itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą dezynfekowane. 

 

12. Dziecko posiada własne przybory i materiały papiernicze, które będą znajdować się w przydzie-

lonej i podpisanej dla każdego dziecka szufladzie. Dzieci nie mogą wymieniać się przyborami szkol-

nymi między sobą. 

 

13. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów i zabawek z domu. 

 

14. W sali dzieci zajmują miejsca pojedynczo, przy stolikach ustawionych w odległości co najmniej 

1,5 m. 

 



15. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy sobą, dzieci muszą 

zachowywać dystans 2 m między sobą. 

 

16. Należy wietrzyć salę co najmniej co godzinę, w czasie przerw, a także w czasie zajęć 

w razie potrzeby. 

 

17. Dzieci za zgodą nauczyciela mogą korzystać z placu zabaw, boiska i sprzętu z zachowaniem 

wymaganego dystansu. Sprzęt zgodnie z wymogami sanitarnymi będzie regularnie czyszczony i de-

zynfekowany. 

 

18. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka za zgodą rodziców /prawnych 

opiekunów, jeśli zaistnieje taka konieczność. Konieczna jest dezynfekcja termometru po każdym uży-

ciu. 

 

19. Jeżeli dziecko przejawiać będzie niepokojące objawy choroby, odizolowane zostanie w odrębnym 

pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki) lub wyznaczonym miejscu. O danym fakcie niezwłocznie za-

wiadomieni zostaną rodzice / prawni opiekunowie. 

 

20. Należy bezwzględnie stosować zasady higieny mycia rąk wśród dzieci i opiekunów. 

 

21. Odbiór dziecka następuje po podaniu pracownikowi szkoły przy drzwiach wejściowych przez 

rodzica / opiekuna prawnego / osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka oraz okazaniu dowodu 

potwierdzającego tożsamość osoby odbierającej. 

 

22. Nieobecności dziecka należy zgłaszać na dzień przed lub tego samego dnia do godz. 8.00 

(tel.  91 414 39 55). 

 

23. Pobyt dziecka w placówce w godzinach od 8.00 do 13.00. jest bezpłatny, opłata za każdą rozpo-

czętą godzinę płatną wynosi 1 zł. 

 

24. Wymagany jest dowód wpłaty za pobyt dziecka w innej placówce korzystającego z dyżuru wa-

kacyjnego. 

 

25. Rodzice mają obowiązek zapoznania dzieci z obecnie obowiązującymi procedurami. 


