
Regulamin dla szkół ponadpodstawowych 

 w DSOSW 13 we Wrocławiu 

Kamiennogórska 16 

dotyczący organizacji pracy w szkole od 1 września 2021 

 

na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS 

 

 

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. W przypadku pilnych spraw i konieczności rozmowy z nauczycielem lub 
wychowawcą prosimy kontaktować się  
z sekretariatem szkoły  071-337- 25- 26 lub  071- 349-07-24. 

4. Przed wejściem na teren Ośrodka, zarówno uczeń  jak i pracownik szkoły ma 
obowiązek podejść do stacji dezynfekującej z funkcją mierzenia temperatury. 
Jeżeli  temperatura jest  równa lub przekracza 38 stopni Celsjusza , pracownik 
nie podejmuje pracy, korzysta z teleporady medycznej. W przypadku ucznia, 
wychowawca klasy informuje rodzica w celu ustalenia sposobu odebrania 
dziecka ze szkoły.(przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady 
medycznej) 

5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy 
odizolować ucznia do izolatki szkolnej, zapewniając min. 2 m odległości od 
innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności 
odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

6. Obowiązują ogólne zasady higieny:  Należy regularnie myć ręce wodą z 
mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do 
szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu 
z toalety a także ochrona  podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 
oczu, nosa i ust. 

7. Zajęcia szkolne odbywają się w gabinetach przedmiotowych, zgodnie z 
dziennym planem zajęć. Przed zajęciami oraz po zajęciach wszyscy uczniowie 
obowiązkowo myją ręce. 



8. Po każdej lekcji nauczyciel zobowiązany jest zdezynfekować stoliki, 
urządzenia, z których korzystali uczniowie w czasie zajęć i możliwe do 
dezynfekcji pomoce dydaktyczne.  

9. Uczniowie korzystają z własnych podręczników. 
10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali( w tym w pracowniach zajęć 

praktycznych) których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, 
będą usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 
wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

11. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte 
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę 
możliwości po każdych zajęciach.  

12. Nauczyciel  wietrzy sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na 
godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

13. Do czasu, kiedy warunki pogodowe pozwolą, uczniowie w czasie przerw będą 
przebywać na terenie otwartym. W okresie jesienno-zimowym uczniowie 
podczas przerw będą przebywać na korytarzach szkolnych. 
 Podczas przerw opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurujący.  
Uczniowie i nauczyciele poza klasą mają obowiązek osłaniać usta i nos i 
zachowywać dystans społeczny. 

14. Podczas przerwy obiadowej obowiązują następujące zasady: 
Przerwa obiadowa- dla uczniów szkół ponadpodstawowych przerwa obiadowa 
wyznaczona jest na godz.13.30 oraz 14.30. Podczas obiadu uczniowie mogą 
przebywać w obu stołówkach pod opieką nauczycieli dyżurujących, którzy 
kierują ruchem. Uczniowie SPP  będą spożywać obiad podczas oddzielnej 
przerwy- zależnie od planu zajęć. 

15. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.    

16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.   
17. Uczeń nie powinien dzielić się z innymi uczniami przyborami szkolnymi, 

podręcznikami. 
18. Zasady korzystania z biblioteki określa bibliotekarz, uwzględniając konieczny 

okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w 
bibliotekach.  

 
     Niestosowanie się do Regulaminu jest potencjalnym zagrożeniem dla całej 

społeczności Ośrodka, co skutkować będzie koniecznością zastosowania 
zapisów Statutu Ośrodka oraz odpowiedzialnością karną. 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 


