
Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

im. Jana Brzechwy w Szczecinku 

  
PODSTAWA PRAWNA: 

 

 Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizacji zajęć 

w szkole podstawowej z dnia 14.05.2020r. 

 Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizacji zajęć 

rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka z dnia z dnia 15.05.2020r.  

 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.), 

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

59 ze zm.), 

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

 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.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19( Dz. U z 2020r. poz. 493 z póź. zmianami) 

 

I ZASADY PRACY  W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM: 

 

1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo– 

wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.  W grupie 

może przebywać do 12 uczniów. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy 

uwzględnić  rodzaj niepełnosprawności uczniów. 

2. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

3. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

4. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2  na  

1 osobę (uczniów i nauczycieli).  

5. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie  można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 

6. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy 

dokładnie czyścić lub dezynfekować.  

7. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m  

(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą  znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. 

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

9. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów . Po każdych zajęciach 

używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. 

10. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie  potrzeby 

także w czasie zajęć. 



11. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do  

potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 

nauczyciela.   

12. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym  

powietrzu na terenie ośrodka , przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy 

nimi. 

13. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest  regularnie  czyszczony z użyciem 

detergentu lub dezynfekowany. 

14. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi 

dystans.   

15. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.  

Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się  ze sobą 

poszczególnych grup uczniów ( różne godziny przerw lub zajęć na boisku). 

16. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

18. W szatni należy wykorzystywać co drugi  wieszak. Jednocześnie w szatni może 

przebywać jedna osoba na 4 m2 ( informacja o ilości osób jest umieszczona na drzwiach 

szatni). 

19. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu. 

20. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili  potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji 

zebranych od rodziców.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z 

zachowaniem zasady 4 m2  na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne 

sale dydaktyczne. 

21. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny  między 

sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

22. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni  

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.  

23. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają  

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i 

ich rodziców wynoszący min. 2 m.  

24. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub  

wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 

m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać 

wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk). 

25. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych  

sugerujących chorobę zakaźną.  Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez 

osoby zdrowe. 

26. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno  przyprowadzać 

ucznia do szkoły.  

27. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego  minimum, 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. 

28. Rodzice /opiekunowie przyprowadzający dzieci do szkoły przekazują  wychowawcy 

klasy lub do sekretariatu aktualny numer telefonu   w celu  zapewnienia  sposobu szybkiej 

komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. 

29. Rodzice dostarczają   zgodę  na pomiar temperatury ciała ucznia (uczestnika zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych) dokonywany przy wejściu do placówki oraz   jeżeli 



zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych.   

30. Jeżeli dziecko będzie  manifestowało , przejawia niepokojące objawy choroby zostanie  

odizolować  w odrębnym pomieszczeniu ( izolatka)  z zapewnieniem min. 2 m odległości 

od innych osób i niezwłocznie zostanie  powiadomiony  rodziców/opiekunów w celu 

pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

31. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, 

po skorzystaniu z toalety.  

32. Nie należy nosić biżuterii na rękach poniżej łokcia ( pierścionków, bransoletek, 

zegarków) gdyż utrudniają one prawidłową dezynfekcję rąk 

33. Nie należy korzystać z telefonów podczas zajęć.  

34. Rodzice/opiekunowie prawni oraz wszyscy pracownicy SOSW są zobowiązani do 

zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii covid-19 na terenie 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Szczecinku 

umieszczonymi na stronie internetowej placówki . 

35. Rodzice/ opiekunowie  zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach  i zapewniają 

systematyczny udział zgodnie z ustalonym planem. Udział w zajęciach świetlicowych 

należy  zgłosić  minimum 2 dni robocze przed skorzystaniem z opieki do godziny 12.00 

(telefonicznie do sekretariatu na numer 94 37 310 57 lub mailowo na adres: 

sekretariat_sosw@op.pl ) oraz wypełnić kartę zgłoszeniową (załącznik) 

36. Posiłki na stołówce szkolnej  spożywane będą przy stolikach oddalonych od siebie  

o 2 metry (  maksymalnie dwoje dzieci przy stoliku).  

37. Zużyte środki ochrony indywidualnej (maseczki jednorazowe, rękawiczki, chusteczki 

itp.) wyrzucamy do opisanych,  zamkniętych i wyłożonych workiem foliowym  koszy 

znajdujących się w łazienkach.  

 

II ETAPY POSTĘPOWANIA  

 

1. Przy wejściu głównym  umieszczone są  numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z 

którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.  

2. Przed wejściem do budynku szkoły należy zdezynfekować   ręce zgodnie z informacją  o 

sposobie  użycia płynu  umieszczoną na drzwiach wejściowych. Należy przestrzegać 

zasady, że  wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekują  dłonie lub zakładają  

rękawiczki ochronne, mają  zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref 

przebywania.  

3. W przestrzeni wspólnej szkoły ( bezpośrednio za drzwiami wejściowymi) pielęgniarka lub 

wskazana przez dyrektora osoba dokonuje pomiaru temperatury uczniom i pracownikom  

oraz osobom , które w sprawach pilnych muszą przebywać na terenie placówki. 

4. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przy 

wskazanym indywidualnie wejściu do placówki – nie przemieszcza się po  terenie 

placówki.. 5.Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z 

placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do 

pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry i 

zasłaniać nos i usta. 

5. Rodzice/opiekunowie po przyprowadzeniu dziecka na zajęcia w trakcie ich trwania mogą 

przebywać w miejscu wskazanym przez dyrektora z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

6. W czasie pobytu w placówce  nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli 

rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki jest 



zobowiązany do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w 

woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka. 

 

III . OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI: 

 

1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego 

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa (choroby COVID-19). 

2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, 

ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk zapewnia również 

przy wejściu szkoły oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w 

widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.  

3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres 

wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-

19. 

4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o 

procedurach poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikiem na stronie internetowej 

placówki. 

5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (izolatka przy 

gabinetach pielęgniarki) wyposażone  w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, 

półmaski , rękawiczki. Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla 

koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z 

procedurami  na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi w pkt. V. 

6. Zapewnia codzienną dezynfekcję pomocy, zabawek, oraz wykorzystywanych do zajęć 

przyborów sportowych. 

7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie 

uprać lub dezynfekować. 

8. Dyrektor wyznacza pielęgniarkę oraz dodatkowo pracownika ośrodka , który  dokonuje 

termometrem bezdotykowym pomiaru temperatury dziecka, rodzica i pracownika  

wchodzących do placówki . 

  

IV. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW: 

 

1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji: 

 dbanie  o higienę rąk – częste mycie mydłem lub środkiem dezynfekującym, niedotykanie  

okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

 częste wietrzenie pomieszczeń , w których pracuje. 

 regularne dezynfekowanie środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem powierzchni 

dotykowych w tym: biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do 

spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) 

 regularne sprzątanie i dezynfekowanie wszystkich  obszarów często używanych: ciągów 

komunikacyjnych, szatni, toalet. 

2. Personel kuchenny  nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się 

dziećmi. 

3. Obowiązki nauczycieli: 

 pracują wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo – 

wychowawcze  lub dydaktyczne ( klasy I-III), rewalidacyjne i rewalidacyjno-

wychowawcze w formie stacjonarnej oraz  zajęcia  realizowane w formie pracy zdalnej. 

 wyjaśniają dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi 

na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem. 



 przestrzegają zasad korzystania z pomieszczeń  stosując się do zaleceń Głównego 

Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w 

miejscu. 

4. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 

kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora 

placówki. 

5. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

   

V. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM 

KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19 

 

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie zostaje odizolowuje do Izolatki i 

przebywa pod opieką pielęgniarki zabezpieczonej w odzież ochronną.  

2. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

3. Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie 

zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. 

4. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka 

dzwoni na 999 lub 609-794-670. 

5. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę): 

 zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – 

izolatorium 

 dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w 

przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki. 

 dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki 

bezpieczeństwa. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora. 

2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania. 

Załącznik  – Karta zgłoszenia na zajęcia świetlicowe  

 

 

                                                                                              Barbara Zasada 

 

                                                                                                 15.05.2020r. 


