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ZARZĄDZENIE NR 6/WD/2020/2021 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Baranowie 

z dnia 6 października 2020 r. 

w sprawie określenia zasad organizacji zajęć pozalekcyjnych 

 
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), w z zw. 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.) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się zasady organizacji zajęć pozalekcyjnych, stanowiące załącznik nr 1 do 

zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie 1 września 2020 r.  

 
 
 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/WD/2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Baranowie 

z dnia 6 października 2020 r. 

 

 

Zasady organizacji zajęć pozalekcyjnych (w tym świetlicy socjoterapeutycznej) 

w Szkole Podstawowej w Baranowie 

 

§ 1 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne w klasach I–III organizuje przerwy 

dla swoich uczniów nie rzadziej niż co 45 min. 

2. W klasach IV–VIII przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem 

dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących. 

W miarę możliwości rekomendowane jest spędzanie przerw na świeżym 

powietrzu. 

3. Podczas przerw w zajęciach uczniowie powinni zachowywać dystans społeczny 

i ograniczyć przemieszczanie się do niezbędnego minimum. 

4. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

5. Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy i zabawek. 

6. Sale, w których odbywają się zajęcia wietrzone są co najmniej raz na godzinę, 

w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

7. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, 

które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na 

materiał, z którego są wykonane bądź kształt ułatwiający gromadzenie się 

zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane 

podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub zdezynfekować. 

8. Podczas zajęć czytelniczych, rewalidacyjnych, logopedycznych, integracji 

sensorycznej, korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych, koła teatralnego, 

języka polskiego, matematycznego, przedmiotów ścisłych uczniowie korzystają 

z własnych przedmiotów i zachowują dystans społeczny.  

§ 2 

1. W pomieszczeniu przeznaczonym na zajęcia gimnastyczne używany sprzęt 

sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane 

po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 
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2. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, 

w których nie można zachować dystansu społecznego, należy ograniczyć 

ćwiczenia i gry kontaktowe. 

3. O ile pozwalają na to warunki atmosferyczne zajęcia sportowe odbywają się na 

świeżym powietrzu, na boisku szkolnym. 

§ 3 

1. Podczas pozalekcyjnych zajęć plastycznych i muzycznych uczeń korzysta wyłącznie 

z przyborów przyniesionych z domu. 

2. Uczniowie nie pożyczają sobie żadnych przyborów (ołówki, flamastry itd.). 

3. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, natomiast niezbędne jest 

utrzymanie dystansu między poszczególnymi uczniami co najmniej 1,5 m. Dystans 

ten uzyskuje się przez odpowiednie rozmieszczenie ławek w sali podczas zajęć.  

§ 4 

1. Podczas zajęć z robotyki lub kodowania należy zachować odległość między 

stanowiskami pracy uczniów minimum 1,5 m.  

2. Uczniom zapewnia się zestaw narzędzi niezbędny do wykonania ćwiczeń. 

3. Uczniowie nie wymieniają się narzędziami między sobą.  

§ 5 

Uczniowie korzystający ze świetlicy socjoterapeutycznej obowiązują zasady: 

a) Regulaminu ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej w Baranowie  

b) Procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w okresie pandemii COVID – 19 w Szkole Podstawowej w Baranowie. 

c) Procedury obowiązującej podczas zajęć wychowania fizycznego/gimnastyki 

korekcyjnej oraz zabaw na placu zabaw w Szkole Podstawowej w Baranowie. 

d) Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków w Szkole 

Podstawowej w Baranowie.  

e) Wewnętrznej procedury przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły. 

§ 6 

1. Odpowiedzialność kierownika świetlicy i wychowawców za zachowanie 

wytycznych sanitarno-epidemiologicznych skutkuje od poniedziałku do czwartku 

w godz. 14.30-17.30 w dniach pracy placówki. 
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§ 7 

 

Podmioty zewnętrzne, organizujące zajęcia pozalekcyjne w szkole, mają obowiązek 

stosowania przepisów bezpieczeństwa zamieszczonych w przepisach poprzedzających.  

 
 
 


