REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SOSW2 W CZASIE PANDEMII
z uwzględnieniem wytycznych przepisów prawa:
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do
i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Wchodzący do szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk i pomiaru temperatury.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:
a/ 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b/ dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m,
c/ dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d/ opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Jeżeli u ucznia zaobserwuje się objawy chorobowe (gorączkę, kaszel, katar) zostanie
on odizolowany w oddzielnym pomieszczeniu a rodzic jest zobowiązany do odebrania
ucznia ze szkoły.
6. Uczniowie mają wyznaczone miejsca w szatni na pozostawienie swojego okrycia.
7. W szatni mogą przebywać 3 osoby.
8. Uczeń jest zobowiązany do posiadania własnej maseczki lub przyłbicy.
9. Uczniowie poruszają się po częściach wspólnych w maseczkach osłaniających usta
i nos zachowując bezpieczny dystans. Maseczki zdejmują po zajęciu miejsc w salach
lekcyjnych.
10. Uczniowie są zobowiązani do zachowania dystansu od swoich kolegów ok. 1,5 m,
prosi się o zaniechanie podawania ręki, ściskania się podczas powitań.
11. Lekcje wychowania fizycznego będą skrócone do 30 minut. Nauczyciel jest
zobowiązany wpuszczać i wypuszczać uczniów do szatni zachowując odpowiednie
środki bezpieczeństwa.

12. Uczniowie są zobowiązani do częstego mycia rąk w miarę możliwości na każdej
przerwie a obowiązkowo przed obiadem, po lekcji wf, po skorzystaniu z toalety).
13. Uczeń posiada własne przybory szkolne oraz podręczniki. Uczniowie nie wymieniają
się przyborami szkolnymi między sobą.
14. W bibliotece szkolnej może przebywać dwoje uczniów. Oddawane książki podlegają
dwudniowej kwarantannie.
15. Sala gimnastyczna i siłownia oraz sprzęt sportowy będzie dezynfekowany po każdym
dniu zajęć.
16. Sale lekcyjne należy wietrzyć na każdej przerwie, a korytarze na każdej lekcji.
17. W dniach o sprzyjającej aurze, przerwy uczniowie będą spędzać na boisku szkolnym
i przed budynkiem.
18. Uczeń może zjeść podczas przerwy własne śniadanie po uprzednim bezwzględnym
umyciu rąk oraz znalezieniu odosobnionego miejsca, gdzie może zdjąć maseczkę.
19. Na klatce schodowej obowiązuje ruch jednostronny. Zabrania się stania oraz
siedzenia na schodach.
20. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie ze swoim rozkładem zajęć, nie ma
możliwości przesiadywania uczniów w szkole przed lekcjami.
21. Uczniowie opuszczają szkołę niezwłocznie po zakończonych zajęciach.
22. Wychowankowie Internatu czas przed lekcjami spędzają w swoich pokojach, do
szkoły schodzą tuż przed zajęciami.
23. Zorganizowane będą dwie przerwy obiadowe 12.05 i 13.10
24. Przy każdym stoliku na stołówce mogą siedzieć max. 2 osoby
25. Na przerwy i w miejsca wspólne należy założyć maseczkę lub przyłbicę.
26. Nauczyciele powinni zachować odpowiedni dystans 1,5 metrowy od uczniów
i współpracowników.
27. Okrycie wierzchnie nauczyciel przechowuje w swojej sali lekcyjnej.
28. W pokoju nauczycielskim nauczyciele korzystają ze swojego jedynego zestawu
śniadaniowego.
29. Prowadzony będzie monitoring dezynfekcji toalet, sal lekcyjnych. Poręczy, korytarzy
i innych pomieszczeń.
30. Dyżury międzylekcyjne nauczyciele pełnia w maseczkach lub przyłbicach.

31. Przy układaniu dyżurów międzylekcyjnych należy wziąć pod uwagę wiek nauczyciela
i choroby współistniejące.
32. W przedsionku szkolnym będzie ustawiony kosz na zużyte rękawiczki i maseczki

