
1 

Regulamin funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II  

w Jarosławiu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Podstawa prawna: 

 - ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z póżn. zm.)  

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.410 z późn. zm.) 

-  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.493 z późn. zm.) 

- wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji 

Narodowej dotyczące organizacji zajęć w placówkach edukacyjnych w okresie trwania pandemii  

i zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19. 

 

Terminy używane w niniejszym Regulaminie: 

- uczeń – odnosi  się do dzieci i młodzieży uczestniczących we wszelkiego rodzaju zajęciach 

organizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu, 

- rodzic – odnosi się do rodziców, opiekunów prawnych dzieci i młodzieży. 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 

1. Od dnia 25 maja 2020 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II  

w Jarosławiu zostają wznowione następujące formy działalności:  

a. zajęcia opiekuńcze (w przypadku wysokiej frekwencji uczniów zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze) prowadzone w Przedszkolu nr 14 Specjalnym w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II, 

b. zajęcia opiekuńcze (w przypadku wysokiej frekwencji uczniów zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze) prowadzone w klasach I-III Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II, 

c. zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

niezbędne dla prawidłowego rozwoju uczniów, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi 

oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,  
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d. konsultacje indywidualne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  

klasy VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym im. Jana Pawła II, mających przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, 

e. zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju, w ramach 

funkcjonowania Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu. 

2. Od dnia 01 czerwca 2020 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

im. Jana Pawła II w Jarosławiu wprowadza się konsultacje nauczycieli dla uczniów wszystkich 

typów szkół, z wszystkich przedmiotów kształcenia, których celem jest udzielnie dzieciom  

i młodzieży pomocy w realizacji treści podstawy programowej.  

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczniów ich rodziców oraz pracowników, 

przebywających na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II  

w Jarosławiu. 

 

WARUNKI PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO PLACÓWKI 

 

4. Warunkiem przyjęcia ucznia na zajęcia prowadzone w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym im. Jana Pawła II jest: 

a. stan zdrowia ucznia nie wykazujący objawów żadnej choroby, 

b. uczeń nie powinien mieć świadomego kontaktu z osobą chorą na koronawirusa, z osobą 

będącą w izolacji lub z osobą przebywającą na kwarantannie, 

c. wypełnienie i złożenie przez rodzica ucznia Deklaracji uczęszczania dziecka na wybrany 

rodzaj zajęć - obowiązkowo przy pierwszym przyjęciu ucznia, 

d. sprawdzenie stanu zdrowia ucznia poprzez zmierzenie temperatury ciała w wyznaczonym 

pomieszczeniu ogólnodostępnym. Brak zgody rodzica na pomiar temperatury dziecka skutkuje 

nieprzyjęciem ucznia do placówki. 

5. Osoba przyprowadzająca ucznia do placówki powinna być zdrowa, bez objawów żadnej choroby  

i nie pozostająca w świadomym kontakcie z osobą chorą na koronawirusa, z osobą będącą  

w izolacji lub z osobą przebywającą na kwarantannie. 

6. Jeżeli w domu, w którym mieszka uczeń, przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji  

w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać ucznia do placówki. 

7. Przy przyjmowaniu i odbieraniu uczniów rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zachowania 

dystansu społecznego minimum 2 metry pomiędzy osobami. 

8. Z uwagi na ograniczenia przebywania osób trzecich w placówce rodzic/opiekun zobowiązany jest 

do zachowania środków ostrożności (obowiązkowa osłona ust i nosa, rękawiczki ochronne,  

oraz dezynfekcja rąk) i poza częścią ogólnodostępną nie korzysta z obiektów placówki. 

9. Rodzic/opiekun przyprowadza ucznia do wyznaczonej strefy przy drzwiach wejściowych budynku.  
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10. Każda osoba wchodząca do wyznaczonej strefy w budynkach ma obowiązek dezynfekcji rąk  

z wykorzystaniem płynu znajdującego się w dozowniku. 

11. Pomoc nauczyciela (przy możliwej współpracy z higienistką szkolną) z przy drzwiach w obecności 

rodzica/opiekuna mierzy temperaturę ciała ucznia, następnie (jeśli dziecko nie ma niepokojących 

objawów) odbiera go od rodzica, pomaga się przebrać, umyć ręce oraz odprowadza dziecko na 

wybrane zajęcia. 

12. Rodzic/opiekun prawny lub osoba upoważniona odbiera ucznia z placówki przy drzwiach budynku 

po wcześniejszym zadzwonieniu dzwonkiem. 

13. Uczniowie mogą być odbierani z placówki wyłącznie przez osoby, które posiadają pisemną zgodę 

rodzica lub opiekuna prawnego. 

14. Uczniowie nie mogą przynosić do placówki własnych zabawek ani innych przedmiotów. 

Dopuszcza się przynoszenie przez uczniów własnych przyborów szkolnych, zeszytów i różnego 

rodzaju prac. 

15. Przyniesione przez ucznia zeszyty i prace w celu dokonania przez nauczycieli ich oceny oczekują 

okres minimum 10 dni w wyznaczonym na terenie placówki miejscu i pojemniku, z oznaczeniem 

daty przyjęcia materiałów i dopiero po tym okresie podlegają weryfikacji przez nauczycieli. 

16. Celem prowadzonych konsultacji dla uczniów jest:  

a. udzielnie uczniom pomocy w realizacji treści podstawy programowej, 

b. wyrównanie braków w wiedzy i umiejętnościach przewidzianych do opanowania, zgodnie  

z treściami podstawy programowej, 

c. wystawienie ocen za pracę zdalną (w przypadku braku wcześniejszych możliwości przesłania 

efektów pracy ucznia), 

d. bezpośrednie sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów, 

e. stworzenie uczniom możliwości uzyskania oceny klasyfikacyjnej – rocznej wyższej niż 

przewidywana. 

17. Udział ucznia w konsultacjach możliwy jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu, przez ucznia lub 

jego rodzica, do wychowawcy klasy chęci udziału w tej formie wsparcia ucznia i ustaleniu terminu 

jego realizacji. 

18. W przypadku odbywania konsultacji należy spełnić warunki przyjęcia do placówki określonych  

w punkcie 4. 

 

WARUNKI POBYTU UCZNIÓW W PLACÓWCE, ORGANIZACJA PRZESTRZENI 

DYDAKTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ 

 

19. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w okresie pandemii zasad higieny 

osobistej, w tym w szczególności: regularnego i dokładnego mycia rąk, unikania dotykania twarzy, 
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oczu, nosa i ust, nie podawania ręki, zasłaniania ust i nosa w czasie kaszlu i kichania oraz 

zachowania bezpiecznego społecznie dystansu.  

20. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej, stałej sali dydaktycznej, unika się organizowania 

większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. 

21. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m
2  

powierzchni na 

1 osobę – dotyczy uczniów, nauczycieli oraz pomocy nauczycieli. 

22. W sali, w której przebywa grupa uczniów, zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować – np. wykładziny podłogowe, dywany, zasłony, 

firanki,  koce, pluszowe zabawki itp.   

23. W ramach prowadzonych zajęć nie realizuje się form pracy z uczniem wymagających 

bezpośredniego, bliskiego kontaktu z pracownikiem pedagogicznym lub z wykorzystaniem 

pomocy dydaktycznych lub urządzeń wymagających długotrwałego i trudnego do wykonania 

czyszczenia lub dezynfekcji.  

24. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy lub klasy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa lub klasy spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

25. Wprowadzenie godzin organizacji prowadzonych zajęć opiekuńczych, dydaktyczno-

wychowawczych, rewalidacyjnych i konsultacyjnych ma na celu utrudnienie i zniwelowanie 

możliwości stykania się ze sobą poszczególnych grup uczniów. 

26. O ustalonych terminach odbywania zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz konsultacji informuje rodzica lub ucznia wychowawca klasy. 

27. W placówce ogranicza się aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami oraz 

zezwala uczniom na poruszanie się wyłącznie w wydzielonych strefach budynków szkolnych. 

28. Uczniowie uczestniczący w zajęciach nie mogą samodzielnie opuszczać budynków szkolnych. 

29. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka 

szkolna).  

30. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia, w tornistrze lub w wyznaczonym w placówce miejscu. Uczniowie nie mogą 

wymieniać się między sobą ani wypożyczać sobie przyborów szkolnych. 

31. Biblioteka szkolna jest otwarta w czasie prowadzonych z uczniami zajęć i konsultacji, w godzinach 

podyktowanych ustalonymi terminami zajęć.  

32. Potrzebne uczniom książki oraz inne materiały dydaktyczne oraz ćwiczeniowe dostarcza uczniom 

bibliotekarz. 

33. W czasie pobytu uczniów w placówce nie są organizowane wyjścia poza teren placówki, 

dopuszcza się możliwość organizowania spacerów dla grup dzieci na terenie placówki, przy 

zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi, w celu unikania większych skupisk 

dzieci.  
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34. Ze względu na brak możliwości codziennej dezynfekcji sprzętu na szkolnym placu zabaw 

uczniowie nie mogą z niego korzystać.  

35. W sali gimnastycznej mogą przebywać maksymalnie dwie grupy uczniów. 

36. Placówki organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice/opiekunowie prawni zgłosili 

potrzebę korzystania z opieki po zakończeniu zajęć opiekuńczych. Godziny pracy świetlicy 

szkolnej wynikają z informacji otrzymanych od rodziców/opiekunów prawnych uczniów. 

37. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonych pomieszczeniach szkolnych, z zachowaniem 

zasady 4 m
2  

powierzchni na osobę.  

38. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zakazu używania telefonów 

komórkowych podczas zajęć. 

39. Korzystanie przez uczniów z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych,  

w  przypadku dużej ilości uczniów wydawanie posiłków dobywa się w systemie zmianowym.  

40. W wypadku gdy dziecko przejawia objawy choroby (gorączka, kaszel, katar, problemy żołądkowe) 

podlega ono odizolowaniu w odrębnym, wyznaczonym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadamia 

się o tym fakcie rodzica, celem pilnego odebrania dziecka z placówki. O zaistniałej sytuacji 

powiadamia się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu 

uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną. Szczegółowe zasady 

postępowania w takim przypadku określa Procedura postępowanie w przypadku podejrzenia 

wystąpienia zachorowania na COVID-19 w czasie przebywania uczniów w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu. 

41. W przypadku niedostosowania się ucznia do ustalonych zasad pobytu w placówce, wzywa się jego 

rodzica w celu zabrania go do domu rodzinnego. 

 

SZCZEGÓLNE ZASADY HIGIENICZNE 

 

42. Wszystkie działania higieniczne i prace porządkowe wykonywane są z należytą, wysoką 

starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami i z zachowaniem bezpieczeństwa osób 

pracujących. 

43. Pracownicy Ośrodka, szczególnie pracujący w bezpośrednim kontakcie z dziećmi oraz rodzicami, 

opiekunami prawnymi, zobowiązani są do używania indywidualnych środków ochrony osobistej: 

rękawiczek ochronnych, maseczki na twarz, ewentualnie przyłbic. 

44. Pracownicy Ośrodka nie powinni nosić na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych 

pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie i dezynfekcję rąk. 

45. Przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży zalecane używanie 

odpowiednich środków ochrony indywidualnej. 

46. Zużyte jednorazowe środków ochrony osobistej wyrzucane są do zamykanych, wyłożonych 

workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach i toaletach. 
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47. Przybory, pomoce dydaktyczne do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) oraz zabawki 

wykorzystywane podczas zajęć należy po każdorazowym ich wykorzystaniu są dokładnie 

czyszczone lub dezynfekowane. 

48. Pomieszczenia, w których prowadzone są zajęcia z dziećmi, są obowiązkowo wietrzone co 

najmniej raz na godzinę dydaktyczną. Ewentualna gimnastyka śródlekcyjna odbywa się przy 

otwartych oknach. Nie rekomenduje się używania klimatyzacji. 

49. Toalety szkolne czyszczone i dezynfekowane są z częstotliwością dwóch godzin dydaktycznych. 

50. W przypadku zakończenia zajęć przez uczestnika lub grupę uczestników należy przeprowadzić 

dokładne czyszczenie lub dezynfekcję pomieszczenia, w tym często używanych powierzchni 

użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć.  

51. W bibliotece szkolnej po przyjęciu wykorzystanych przez uczniów materiałów bibliotecznych 

należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym one leżały. Przyjęte materiały biblioteczne 

powinny zostać odłożone na okres minimum 10 dni w wyznaczonym miejscu i pojemniku z 

oznaczeniem daty przyjęcia materiałów i dopiero po tym okresie podlegają ponownemu 

wykorzystaniu. 

52. W hali sportowej po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga jest myty lub 

zdezynfekowany. 

53. Przy organizacji żywienia w placówce (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia lub inne pomieszczenia 

przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo 

wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, w miarę 

możliwości odpowiednią odległość stanowisk pracy oraz środki ochrony osobistej, płyny 

dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 

kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

54. W przypadku korzystania uczniów ze stołówki szkolnej, czyszczenie blatów stołów i poręczy 

krzeseł jest przeprowadzane po każdej grupie. 

55. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze 

min. 60°C w zmywarce z funkcją wyparzania. 

56. Wszystkie wykonane przez pracowników Ośrodka czynności porządkowe i dezynfekcyjne muszą 

być odnotowane w Karcie monitoringu wybranego obszaru. Zapisów w Karcie monitoringu 

dokonuje się z wykazaniem godziny wykonania czynności porządkowych i dezynfekcyjnych  

i podpisem pracownika wykonującego te prace. 

57. Pracownicy Ośrodka zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego pomiędzy sobą, 

wynoszącego min, 1,5 metra, z ograniczeniem kontaktów pomiędzy sobą oraz uczniami do 

niezbędnego minimum.  
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

58. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 wprowadzane są w formie aneksu. 

59. Sprawy nie uregulowane w niniejszym Regulaminie funkcjonowania Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 powinny być rozstrzygane zgodnie z ogólnie obowiązującymi  

przepisami oświatowymi. 

60. Zasady funkcjonowania placówki określone w dokumencie Regulaminie funkcjonowania 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wchodzą w życie z dniem 25 maja 2020 roku  

i obowiązują od dnia 25 maja 2020 roku do odwołania. 

 

 

 

 


