REGULAMIN DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJACYCH NA ZAJĘCIA
WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

Dyrekcja SOSW w Sanoku informuje, że w roku szkolnym 2020/21 zajęcia
wczesnego wspomagania rozwoju będą odbywały się z uwzględnieniem
wymagań sanitarnych określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego,
MEN, oraz Ministerstwo Zdrowia.

1. Zajęcia będą prowadzone wg ustalonego harmonogramu, w wymiarze 2 godz.
tygodniowo.
2. Rodzice zgłaszając dziecko na zajęcia akceptują niniejszy regulamin.

3. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko zdrowe dzieci, bez objawów
chorobowych.
4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci z rodzin, w których są osoby zakażone
wirusem COVID – 19.
5. W zajęciach nie mogą również uczestniczyć dzieci, których ktoś z członków rodziny
objęty jest kwarantanną.
6. Obowiązkowe jest wypełnienie ankiety wstępnej kwalifikacji oraz oświadczenie
o akceptacji regulaminu WWR. Dokumenty te należ wypełnić przed pierwszymi
zajęciami.
7. Rodzic/opiekun jest zobowiązany podać aktualny numer telefonu kontaktowego.
8. W przypadku jakiejkolwiek zmiany stanu zdrowia dziecka, bądź stanu zdrowia
członków rodziny lub opiekunów (związanej z podejrzeniem zarażeniem wirusem
COVID - 19) rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić telefonicznie
dyrekcję SOSW, lub nauczyciela prowadzącego zajęcia o zaistniałej sytuacji przed
przyjściem na zajęcia.
9. Nauczyciele prowadzący zajęcia i pomoce pedagogiczne będą wyposażeni w środki
ochrony osobistej.
10. Do budynku, gdzie odbywają się zajęcia, dziecko może przyprowadzić tylko jeden
rodzic/opiekun.
11. Rodzic/opiekun wchodząc do budynku zobowiązany jest do zdezynfekowania rąk
i musi mieć zasłonięte usta i nos (maseczka lub przyłbica).
12. Przy wejściu do budynków i w toaletach zapewnione są środki do dezynfekcji.

13.W budynku przy ulicy Jagiellońskiej rodzic/opiekun po wejściu do
budynku pomaga przebrać się dziecku i przekazuje je pod opiekę
pomocy nauczyciela, która zaprowadzi je na zajęcia.
14.W budynku przy ulicy Konarskiego rodzic/opiekun po wejściu do
budynku pomaga przebrać się dziecku i zaprowadza je na zajęcia.
15. Rodzice nie mogą oczekiwać w budynku na zakończenie zajęć.
16. Każde dziecko uczestniczące w zajęciach ogólnorozwojowych i logopedycznych musi
przynieść własne kredki, mazaki, klej, nożyczki, które zabiera do domu po zajęciach.
17. Po zajęciach pomieszczenia i pomoce dydaktyczne będą dezynfekowane.
18. W budynku będzie zapewnione pomieszczenie do izolacji osób przejawiających
objawy chorobowe. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych
w trakcie trwania zajęć dziecko będzie odizolowane. Rodzic zostanie natychmiast
poinformowany o konieczności odebrania dziecka.

