
Regulamin prowadzenia zajęć  

w SOSW im. Lecha Wierusza w Świebodzinie  

w roku szkolnym 2020/2021 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z 7 sierpnia 2020 r. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz 

pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świebodzinie, 

w trakcie prowadzonych w niej zajęć wychowawczych, opiekuńczych, 

rewalidacyjnych i dydaktycznych. 

 

§ 2. Sposób organizowania zajęć 

1. Nauczyciel prowadzi zajęcia w miarę możliwości w jednym pomieszczeniu. 

2. W sali może przebywać tylu uczniów, ilu liczy klasa z zachowaniem zasady: 

1 uczeń - 1 ławka ustawiona w odstępie 1,5 m. 

3. Dzieci po każdorazowym wejściu do szkoły powinny, pod nadzorem 

nauczyciela, umyć ręce z zachowaniem określonych przez GIS zasad. 

4. Personel jest zobowiązany do dezynfekcji klamek, sprzętu używanego przez 

wszystkich uczniów danej klasy. 

5. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, 

jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy 

zabezpieczenia. 

6. Nauczyciel może organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do 

szkoły. Z placu zabaw jednocześnie mogą korzystać wyłącznie dzieci z jednego 

oddziału. Sprzęt znajdujący się na placu zabaw podlega dezynfekcji.  

7. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren szkoły. 

8. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone przez 

nauczyciela sprawującego opiekę nad danym oddziałem, co najmniej raz na 

godzinę. 

9. Zmienią się godziny przychodzenia do szkoły: 

 8:00 – przedszkole, również oddział „0”. 

 8:15- Szkoła Branżowa, Szkoła Podstawowa z wyjątkiem nauczania 

początkowego i ZET. 

 8:30- Szkoła Podstawowa: nauczanie początkowe i ZET, Szkoła 

Przysposabiająca do Pracy. 

10. W sali gimnastycznej i na boisku szkolnym mogą przebywać jednocześnie 

2 grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga 

powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. 



11. Dzwonek przeznaczony jest dla klas pracujących w systemie lekcyjnym. 

W pozostałych klasach godziny przerw wyznaczają nauczyciele w miarę swoich 

potrzeb. 

 

§ 3. Przyprowadzanie i odbiór dzieci 

1. Wchodząc do szkoły uczniowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce 

(miejsce do dezynfekcji znajduje się przy wewnętrznym wejściu w holu).  

2. Rodzice przyprowadzający dzieci i uczniowie mają obowiązek zasłaniania nosa 

i ust. 

3. Dzieci są przyprowadzane oraz odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. 

4. Dziecko będzie odbierane przy drzwiach wejściowych do szkoły. Przez wzgląd 

na sytuację, dziecko powinno być przekazane/odbierane w maksymalnie 

krótkim czasie i bez zbędnego przebywania w pomieszczeniach wspólnych 

budynku szkoły. 

5. Przy stwierdzeniu temperatury równej lub wyższej niż 37,5 C dziecko nie będzie 

mogło uczestniczyć w zajęciach (w sytuacjach budzących wątpliwości pomiar 

temperatury będzie dokonywany trzykrotnie).  

6. Zabrania się przyprowadzania dziecka, u którego w rodzinie któryś 

z domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych. 

7. Zabrania się przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

8. Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby nieupoważnione. 

 

§ 4. Kontakt z osobami trzecimi 

1. Bezpośredni kontakt z osobami trzecimi należy ograniczyć do niezbędnego 

minimum. 

2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, pracownik 

szkoły powinien zachować odległość co najmniej 2 m, a także zobowiązany jest 

do stosowania rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie 

nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi. 

3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce.  

4. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy 

unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. 

 

§ 5. Pozostałe regulacje 

1. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą 

przekazywane rodzicom indywidualnie za pomocą e-dziennika oraz strony 

internetowej szkoły. 

2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do stacji 

sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych. 

3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz 

rodziców/ opiekunów prawnych uczniów. 

 


