
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2019/2020 
Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie 

z dnia 18 maja 2020 roku 
 

 
 

                                 REGULAMIN ZAJĘĆ  

                     SPECJALISTYCZNYCH DLA UCZNIÓW 

                     Zespołu Szkół w Kleszczewie od 18 maja 2020 roku 

Regulamin sporządzono na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, 

Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020r.: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men  

1. Na zajęcia rewalidacyjne może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe. 
2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę 

nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły. 
3. Uczeń zobowiązany jest do zasłonięcia nosa i ust podczas zajęć, jeżeli nauczyciel prowadzący 

tak zdecyduje. 
4. W placówce czynne jest tylko wejście od strony zatoczki autobusowej. 
5. Do placówki nie mogą wejść osoby postronne. 
6. Wszyscy interesanci oczekują w wiatrołapie i są zobowiązani do dezynfekcji rąk. 
7. Jeżeli dziecko będzie przejawiało niepokojące objawy chorobowe nauczyciel  natychmiast je 

odizoluje, a rodzice/prawni opiekunowie będą niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego 
odebrania ucznia ze szkoły. 

8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych uczeń 
nie może uczestniczyć w zajęciach. 

9. Rodzic zobowiązany jest przekazać szkole swój aktualny numer telefonu. 
10. Rodzic wyraża zgodę na mierzenie temperatury ciała dziecka:  

- przed wejściem do szkoły, 
 - podczas pobytu w szkole, jeśli wystąpią niepokojące objawy chorobowe.  

11. W szkole ogranicza się aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 
12. Uczeń posiada własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się tylko na stoliku 

szkolnym ucznia, a materiały z zajęć zabiera ze sobą do domu.  
13. Uczeń nie może przynosić do szkoły żadnych zbędnych przedmiotów. 
14. Uczeń nie może korzystać z telefonu podczas przebywania na terenie szkoły. 
15. W sali, w której odbywają się zajęcia znajdują się tylko przedmioty, sprzęty, które można 

dezynfekować.  
16. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka po powrocie do 

domu, rodzic jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym szkołę: 
tel. (61) 81 76 011; tel. 509 056 566; e-mail: sekretariat@zskleszczewo.pl  

17. Rodzic ma obowiązek podpisania Oświadczenia niezbędnego do prawidłowej realizacji 
procedury postępowania podczas pracy w trakcie epidemii COVID – 19 (załącznik  
nr 1). 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 r. 

Akceptuję powyższy Regulamin. 

 

……………………………………………………………………………………….. 

                                    (data i czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów) 


