
Procedury w okresie pandemii COVID 19 w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno- Wychowawczym nr 4 w Krakowie 

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 

2.  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 59 ze zm.), 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.), 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 
poz. 69 ze zm.),  

5. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567), 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1343). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI PRAWNYMI 
 

1. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są: 

 stosowania reżimu sanitarnego w domu według wytycznych GIS.  

 udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka przy każdorazowych 
zajęciach w domu; 

 jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 
należy o tym fakcie poinformować nauczyciela; 

 w pomieszczeniu wspólnym w jednym czasie może znajdować się wyłącznie uczestnik 
zajęć i nauczyciel;  

2. Po wejściu do domu nauczyciel zobowiązany jest umyć ręce, przebrać ubranie 
wierzchnie i założyć rękawiczki ochronne oraz maseczkę/ przyłbicę .  

3. Po zakończeniu zajęć nauczyciel zmienia ubranie do zajęć, myje ręce i  dezynfekuje je 
płynem dezynfekującym; 

4. W trakcie zajęć uczestnik nie ma obowiązku noszenia maseczki.  

 

 

Procedury wchodzą w życie z dniem 01.09.2021 r. 

Procedury obowiązują do czasu ich odwołania. 

 

 

 

 

 

 


