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REGULAMIN GRUP WYCHOWAWCZYCH OBOWIĄZUJĄCY W OKRESIE 

CZASOWEGO ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID-19 

 

Podstawa prawna: 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 

374) oraz w oparciu o przepisy: 

• ustawy 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.); 

• ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 59 ze zm.); 

• rozporządzenia 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 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

• Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020r.  
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Rozdział I 

Organizacja zajęć w Grupach Wychowawczych 

§ 1 

1. Do Grupy Wychowawczej może uczęszczać uczeń,  który nie przejawia żadnych 

objawów choroby zakaźnej, przeziębienia oraz infekcji górnych dróg oddechowych. 

Wychowanek nie może przebywać w Ośrodku w przypadku, kiedy miał kontakt  

z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV2, a jego współdomownicy  

nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej. 

2. W Grupie Wychowawczej dyżur może pełnić wychowawca, który nie przejawia 

żadnych objawów choroby zakaźnej, przeziębienia oraz infekcji górnych dróg 

oddechowych. Wychowawca nie może podjąć pracy w przypadku, kiedy miał kontakt 

z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV2, a jego współdomownicy  

nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej. 

3. Rodzice mogą przekazać pod opiekę do Grupy Wychowawczej dziecko bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub przeziębienie.  

4. Wychowawca ma obowiązek odmówić przyjęcia dziecka ze świetlicy lub  

po zakończonych zajęciach lekcyjnych, jeżeli stan zdrowia dziecka sugeruje infekcje 

dróg oddechowych lub przeziębienie.  

5. Prze rozpoczęciem zajęć w Grupach Wychowawczych uczniów i wychowawców 

obowiązuje mycie i dezynfekcja rąk.  

6. Mycie oraz dezynfekcja rąk powinna odbywać się co 2 godziny. Wychowankowie 

wykonują w/w czynności w obecności wychowawcy grupy. 

7. Obowiązuje ochrona i higiena podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust. 

8. Wietrzenie pomieszczeń powinno odbywać się co godzinę lub częściej.  

9. Po zakończonych zajęciach należy zdezynfekować lub umyć przedmioty/pomoce 

dydaktyczne wykorzystywane do zajęć. Dezynfekcja lub mycie powinno obejmować 

również ławki oraz krzesła.  

10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory  

do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.). 
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11. Wychowanek posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się w Sali, w szafce podopiecznego. Wychowankowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

12. Zaleca się korzystanie przez wychowanków z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły. 

13. Podczas realizacji zajęć należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

14. W miarę możliwości należy podczas realizacji zajęć zapewnić 2 metrowy odstęp 

między wychowankami. 

15. Należy dokonać wszelkich starań, by sala sypialna była utrzymana w czystości 

higienie. 

16. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz 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. 

 

§ 2 

 

1. W miarę możliwości w jednej sali sypialnej mieszkają dzieci/młodzież uczęszczające 

do jednej klasy. 

2. W sali sypialnej odstępy między łóżkami wynoszą co najmniej 2 metry. W przypadku, 

kiedy odstępy między łóżkami nie wynoszą 2 metrów do użytkowania przeznaczone 

jest co drugie łóżko. Łóżka wyłączone z użytkowania są oznaczone. 

3. Zmiana bielizny pościelowej dokonywana jest raz w tygodniu. 

 

§ 3 

     W pokoju wychowawców może jednorazowo przebywać jeden wychowanek. 

§ 4 

 

1. Podczas toalety porannej i wieczornej w łazience może przebywać 1 wychowanek  

na 4m². Odstępy między wychowankami w łazience muszą wynosić minimum  

2 metry.  

2. W czasie toalety porannej lub wieczornej w łazience mogą przebywać jednocześnie 

mieszkańcy danej sali sypialnej.  
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3. Wychowankowie mają do dyspozycji 5 łazienek. Każdy podopieczny korzysta 

codziennie z tej samej, przydzielonej przez wychowawcę łazienki.  

4. W każde łazience znajduje się mydło i płyn do dezynfekcji. 

 

§ 5 

Przed wyjściem na zajęcia lekcyjne oraz w godzinach wieczornych wychowawca dyżury 

może dokonać pomiaru temperatury ciała każdego wychowanka. Pomiaru należy dokonać  

termometrem bezdotykowym, który znajduje się w apteczce w pokoju wychowawców. Każdy 

niepokojący wynik pomiaru (powyżej 37,5°C) należy odnotować w zeszycie dyżurów  

oraz poinformować o zaistniałej sytuacji rodziców. Dziecko z temperaturą powyżej 37,5°C 

musi zostać niezwłocznie odebrane przez rodziców lub osobę do tego upoważnioną. Dziecko 

do czasu odbioru należy umieścić w izolatorium, które znajduje się w sali nr 17. 

Rozdział II 

Blok żywieniowy oraz zasady korzystania ze stołówki 

§ 1 

1. Wychowankowie i wychowawcy powinni ograniczyć kontakt z personelem bloku 

żywieniowego. 

2. W przypadku kontaktu z pracownikiem bloku żywieniowego należy zachować 

minimum 2 metrowy odstęp, rekomendowane jest użycie maseczki ochronnej na nos  

i usta.  

 § 2  

1. Przed posiłkiem każdy wychowanek myje i dezynfekuje ręce. 

2. W kolejce po posiłek lub zwrot naczyń brudnych należy zachować 2 metrowy odstęp. 

3. Każda Grupa Wychowawcza spożywa posiłek o stałej, wyznaczonej przez Kierownika 

ds. Opiekuńczo – Wychowawczych godzinie. Grupy Wychowawcze nie spożywają 

posiłków w tym samym czasie. 

4. Na stołówce wychowankowie zajmują wyznaczone miejsca (w miarę możliwości  

1 wychowanek przy jednym stoliku).  Rodzeństwa mogą spożywać posiłek przy 

jednym stole.  
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5. Odległość między stolikami musi wynieść minimum 1,5 metra. Należy przestrzegać 

założenia, że na stołówce nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 4m2. 

6. Wymagana jest każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu spożywania posiłku 

przy danym stoliku. Po zakończonej dezynfekcji stolik powinien zostać oznaczony 

napisem: „zdezynfekowano”. 

7. Należy usunąć dodatki np. cukier, wazony z kwiatami itp. z obszaru sali jadalnej  

i wydawanie bezpośrednio przez obsługę bloku żywieniowego lub wychowawcę.  

  

Rozdział III 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 

§ 1 

1 Jeżeli wychowanek lub pracownik Ośrodka przejawia niepokojące objawy choroby 

zakaźnej, należy niezwłocznie odizolować go w IZOLATORIUM. Pomieszczenie 

izolatorium przeznaczone dla wychowanków i wychowawców Grup Wychowawczych 

znajduje się w sali nr 17. 

2  W przypadku, kiedy stan zdrowia wychowanka lub pracownika Ośrodka nie wymaga 

pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, powinien on pozostać  

w Izolatorium.  

3 W izolatorium osoba podejrzana o zakażenie jest zobowiązana nałożyć maseczkę 

ochronną.  

4 Dziecko z podejrzeniem zakażenia przebywa pod opieką pracownika dyżurnego 

wychowawcy Grupy Wychowawczej do momentu odebrania go przez rodziców.  

5 Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem z podejrzeniem zakażeniem koronawirusem 

COVID-19 musi być wyposażona w fartuch ochronny, maseczkę, obuwie ochronne, 

rękawiczki. 

6 Powiadomiony telefonicznie rodzić jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania 

dziecka i skorzystania z teleporady medycznej.  

7 Jeżeli podejrzenie zakażania występuje u pracownika Ośrodka, zobowiązany jest on 

do założenia maseczki, utrzymania dystansu społecznego (2m.), opuszczenia budynku 

i skorzystania z teleporady medycznej.               
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8 Transport osoby z podejrzeniem choroby zakaźnej nie może odbywać się środkami 

transportu publicznego, a jedynie własnym środkiem lokomocji. 

9 W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia  ucznia lub pracownika Ośrodka należy 

wezwać pogotowie ratunkowe, aby przewieźć ją do najbliższego oddziału zakaźnego, 

a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować właściwą Powiatową Stacją 

Sanitarno – Epidemiologiczną w Krasnymstawie, która przeprowadzi wstępny wywiad 

epidemiologiczny. 

10 O sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusm COVID-19 u ucznia/wychowanka lub 

pracownika Ośrodka należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora Ośrodka, 

Kierownika ds. Opiekuńczo – Wychowawczych oraz pielęgniarkę szkolną.  

W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem COVID-19 o dalszym 

postępowaniu decyduje Dyrektor Ośrodku w porozumieniu z Powiatową Stacją 

Sanitarno – Epidemiologiczną w Krasnymstawie.  

§ 2 

1. W izolatorium znajduje się jednorazowy fartuch ochronny, maseczki, jednorazowe 

rękawiczki, płyn do dezynfekcji oraz oznakowany kosz na odpady. 

2. W izolatorium może przebywać jedynie osoba z podejrzeniem zakażeniem 

koronawirusem SARS-CoV-2 wraz z wyznaczonym opiekunem. Osobom 

nieupoważnionym wstęp do izolatorium jest zabroniony. 

§ 3 

1. Pracownicy obsługi sprzątają pomieszczenia oraz w miarę potrzeb dezynfekują ciągi 

komunikacyjne, powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki, wyłączniki)  

i powierzchnie płaskie (blaty w salach i na jadalni, poręcze - oparcia krzeseł)  

oraz toalety – czynności te wpisują w kartę monitoringu. 

2. Pracownik szkoły po pomiarze temperatury danej grupy dezynfekuje termometr. 

3. Wszyscy pracownicy i uczniowie/wychowankowie zobowiązani są do regularnego 

mycia  i dezynfekcji rąk.  

4. Dyrektor/Wicedyrektor/Kierownik ds. Opiekuńczo - Wychowawczych prowadzą 

monitoring codziennych prac porządkowych, wykonywanych przez pracowników 

obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, 
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pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów  

w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.  

W tym celu prowadzona jest : „Karta monitorowania prac porządkowych”. 

5. Wychowankowie Grup Wychowawczych dbają o czystość i higienę własnych sal 

sypialnych. 

§ 4 

 

1. Pomieszczenie izolatorium przeznaczone dla wychowanków Grup Wychowawczych 

sprzątane jest codziennie w czasie, gdy podopieczni zostaną przekazani na zajęcia 

lekcyjne (ok. godz. 8.00). 

2. Osoba sprzątająca izolatorium wyposażona jest w fartuch ochronny, rękawiczki, 

obuwie ochronne, przyłbice lub maseczkę 

3. Osobie sprzątającej nie wolno mieszać preparatów do dezynfekcji z detergentami!!! 

4. Środki do sprzątania i dezynfekcji muszą posiadać zamknięte opakowanie i muszą być 

przechowywane w miejscach do tego przeznaczonych. 

5. Sprzątanie musi być wykonywane na mokro. Do mycia należy używać ciepłej wody  

i detergentu, zawsze należy wlewać preparat do wody, nigdy odwrotnie. 

6. Do sprzątania wykorzystywać mopy, ścierki, często zmieniać jeżeli są jednorazowego 

użytku. 

7. Sprzątanie należy zaczynać od powierzchni pionowych tj. ściany, parapety, 

kaloryfery, a następnie przechodzić do powierzchni poziomych (podłogi). 

8. Pojemniki na śmieci opróżniać codziennie. 

9. Podłogi – mycie codzienne, dezynfekcja codziennie w razie potrzeby częściej. 

10. Wietrzenie pomieszczenia co ok. 1 godzinę. 

 

Zasady sprzątania: 

1. Założyć ubranie ochronne. 

2. Przygotować środek myjący. 

3. Zabrać worek z odpadami. 

4. Wilgotną ścierką przemyć powierzchnie pionowe. 



Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie 

5. Podłogę myć mopem, który po umyciu jest dezynfekowany i pozostawiony  

do wyschnięcia. 

6. W przypadku zabrudzenia krwią stosować się do zasad obowiązujących 

wcześniej. 

7. Mopy, sprzęt sprzątający zdezynfekować, umyć, osuszyć. 

8. Sprzęt sprzątający przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym. 

 

Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 

§ 1 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020r. do odwołania. 

                                                            § 2 

Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie podlegają rozstrzygnięciu przez Dyrektora 

Ośrodka. 

§ 3 

Regulamin może ulegać modyfikacji. 

 

 

 

 

  


