
Informacja dla rodziców i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu 

Zasady organizacji zajęć w szkołach Ośrodka z uwzględnieniem  

reżimu sanitarnego. 

 

Niniejsze zasady obowiązują od dnia: 18 stycznia 2021 r. 

1. W zajęciach edukacyjnych prowadzonych na terenie placówki mogą 

uczestniczyć, z zastrzeżeniem zasad opisanych w dalszej części niniejszej 

informacji: 

1) Uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej; 

2) Uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej – w zależności od decyzji 

Dyrektora Ośrodka (informację przekażą wychowawcy klas), wydanej 

na podstawie : Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 

stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

3) Uczniowie szkół ponadpodstawowych - w zależności od decyzji 

Dyrektora Ośrodka( informację przekazują wychowawcy klas), wydanej 

na podstawie : Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 

stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19. 

4) Dzieci uczęszczające na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka - w zależności od decyzji Dyrektora Ośrodka( informację 

przekażą prowadzący zajęcia ), wydanej na podstawie Podstawa 

prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 

2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19. 

 

2. Konsultacje dla zdających egzaminy. W konsultacjach indywidualnych mogą 

uczestniczyć, z zastrzeżeniem zasad opisanych w dalszej części niniejszej 

informacji: 



1) Uczniowie klasy 8 Szkoły Podstawowej; 

2) Uczniowie klas maturalnych, uczniowie klas Technikum, którzy 

przygotowują się do egzaminów w sesji letniej 2021. 

 

3. Zajęcia praktyczne. W zajęciach praktycznych na terenie placówki mogą 

uczestniczyć, z zastrzeżeniem zasad opisanych w dalszej części niniejszej 

informacji: 

1) Uczniowie kształcący się w kierunkach zawodowych, dla których zajęcia 

praktyczne przeprowadzane są na terenie placówki. 

 

4. Nauka zdalna na terenie placówki. W zajęciach edukacyjnych 

organizowanych na terenie placówki w formie zdalnej mogą uczestniczyć,  

z zastrzeżeniem zasad opisanych w dalszej części niniejszej informacji: 

1) Uczniowie wszystkich szkół funkcjonujących w placówce, którzy nie mają 

technicznej możliwości pobierania nauki zdalnej w środowisku domowym. 

 

5. Opieka świetlicowa w świetlicach Ośrodka . W zajęciach świetlicowych mogą 

uczestniczyć, z zastrzeżeniem zasad opisanych w dalszej części niniejszej 

informacji: 

1) Uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ośrodku ; 

2) Uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej Specjalnej w  Ośrodku- w 

zależności od decyzji Dyrektora Ośrodka, wydanej na podstawie: 

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

 

6. Pobyt w Ośrodku. Dyrektor Ośrodka organizuje zakwaterowanie  

w Ośrodku, z zastrzeżeniem zasad opisanych w dalszej części niniejszej 

informacji: 

1) Uczniom pobierającym naukę na terenie placówki, wymienionym  

w punkcie 1 niniejszej informacji. 

 

7. Do szkół Ośrodka i do grup wychowawczych placówki  mogą uczęszczać/ 

przyjechać uczniowie/ wychowankowie bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy  

nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 



 

8. 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 (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust  
i nosa).  

 
9. Każda osoba wchodząca do poszczególnych budynków placówki zobowiązana 

jest do dezynfekcji rąk przy użyciu dyspenserów ze środkami 

dezynfekującymi, zlokalizowanych przy wejściach do budynków i przy 

portierni Ośrodka 

 

10. Każda osoba wchodząca na teren placówki zobowiązana jest do stosowania 

środków ochronnych: osłona ust i nosa, w szczególności w miejscach ogólnie 

dostępnych – ciągi komunikacyjne, korytarze, itp. 

 

11. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 

placówki, pod rygorem zachowania następujących zasad: 

1) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

2) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

3) dystans od pracowników placówki min. 1,5 m, 

4) osłona ust i nosa, 

5) dezynfekcja rąk przy użyciu dyspenserów ze środkami dezynfekującymi, 

zlokalizowanych przy wejściach do budynków lub rękawiczki jednorazowe. 

 

12. Rodzice dziecka zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka w indywidualną 

osłonę ust i nosa, którą dzieci będą stosować (nosić) w przestrzeni wspólnej 

placówki (ciągi komunikacyjne, korytarze, toalety, itp.) oraz w przestrzeni 

publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

 

13. Rodzicom ucznia zapewnia się szybkie kanały komunikacyjne, poprzez: 

1) Kontakt telefoniczny: 32 415 30 01,  

2) Kontakt SMS do wychowawców klas lub grup wychowawczych lub 

dyrektora Ośrodka 602649051. 

3) Kontakt e-mail: sekretariat@oswnis.pl 

4) Kontakt za pomocą dziennika elektronicznego. 

 

mailto:sekretariat@oswnis.pl


14. W przypadku zauważenia objawów chorobowych u dziecka podczas 

pobierania nauki na terenie placówki, rodzice zobowiązani są do pilnego 

odebrania dziecka z placówki, po otrzymaniu stosownej informacji z Ośrodka 

 (rekomendowany własny środek transportu). 

 

15. Obowiązuje zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania  

w placówce nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) 

kontaktowanie się z pozostałymi klasami/ grupami wychowawczymi. 

 

16. Rodzice zobowiązani są do uświadomienia dzieciom konieczności 

ograniczenia gromadzenia się uczniów na terenie placówki, w szczególności 

unikania kontaktu z uczniami innych klas/grup wychowawczych. 

 

17. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczy, nosa i ust. 

 

18. Rodzice zobowiązani są do uświadomienia dzieciom konieczności częstego 

mycia rąk, zasłaniania ust podczas kichania i kaszlu oraz unikania dotykania 

oczu, nosa i ust. 

 

19. Obowiązuje zasada – uczeń/wychowanek posiada własne przybory i 

podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym 

ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Przybory i podręczniki można 

zostawić w szafce, kiedy uczeń wraca do domu. 

 

20. Obowiązuje zasada – uczeń nie powinien przynosić do placówki 

niepotrzebnych przedmiotów, a jeżeli przedmioty przyniesione przez ucznia 

do szkoły są mu niezbędne w zaspokojeniu swoich potrzeb ze względu  

na wiek i rozwój psychofizyczny (np. zabawek) należy dopilnować, aby dzieci 

nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka 

powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek  

lub innych przedmiotów przyniesionych przez dziecko do szkoły. 

 

21. Rodzice uczniów lub pełnoletni uczniowie zobowiązani są do ograniczenia do 

minimum kontaktów z innymi uczniami z innych klas i szkół ośrodka, 

nauczycielami, z którymi  nie mają zajęć pracownikami administracyjnymi i 

pracownikami obsługi placówki. 


