
 PROCEDURY PRZYJMOWANIA  
NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE  

UCZNIÓW KL. I-III  
W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ "PRYMUS" W KOŚCIERZYNIE 

OBOWIĄZUJĄCA  
W OKRESIE STANU EPIDEMICZNEGO 

w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 04.05.2020r. 
 
Procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020r. do odwołania.  
 

1. Procedurze podlegają wyłącznie dzieci zapisane na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  
i kl. I-III Prywatnej Szkoły Podstawowej "Prymus" w Kościerzynie.  

2. Liczba dzieci w grupie, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko i opiekuna 
- 4 m2 może wynieść do 12 uczniów.  

3. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć 
liczbę w poszczególnych oddziałach maksymalnie o dwoje dzieci.  
1. Kryteria pierwszeństwa 

 
1. Oboje rodziców pracuje, wykonują prace na terenie jednostki organizacyjnej 

pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem 
pozostającym w domu (kryterium stosuje się również do pracującego rodzica, 
samotnie wychowującego dziecko). 

2. Przynajmniej jeden z rodziców wykonuje pracę: 
• W systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 
• W służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 
• W handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 
2. Kryteria dodatkowe 

• Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci  
w wieku szkolnym) 

• Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo; 
• Dziecko wychowywane jest przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców; 

4. Do szkoły nie może zostać przyjęte dziecko z domu, w którym jest osoba objęta 
kwarantanną bądź izolacją z powodu COVID-19. Nie będzie również przyjęte dziecko, które 
w ciągu ostatnich 14 dni miało kontakt z osobą chorą na COVID-19 jak również dziecko, 
które przejawia symptomy chorobowe. 
 5. Rodzice po zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Prywatnej 
Szkole Podstawowej "Prymus" w Kościerzynie oraz niniejszą procedurą składają do 
dyrektora szkoły formularz zgłoszenia dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w 
okresie pandemii. 
6. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły, a w przypadku braku takiej możliwości 
po wypełnieniu i podpisaniu dokumentów, należy je zeskanować i przesłać na adres mailowy 
prymus.nauka@wp.pl.  
 7. W przypadku, gdy liczba chętnych dzieci do przyjęcia przekroczy liczbę dostępnych 
miejsc, dyrektor będzie analizował każdy przypadek indywidualnie. 
 

Dyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej "Prymus" w Kościerzynie  


