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SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY IM. J. DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE 

 

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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Cel: 
Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy Ośrodka w związku z zagrożeniem 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu 

uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa. 

 

Postanowienia ogólne: 
1. Do szkoły może przychodzić tylko: 

a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg   

      oddechowych, 

b)   uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie, 

c)   uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach  

      domowych. 

 

2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów  

bez  objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych. 
 

3. Przez objawy o których mowa w pkt. 1a, i pkt. 2, rozumie się: 

• podwyższoną temperaturę ciała, 

• ból głowy i mięśni, 

• ból gardła, 

• kaszel, 

• duszności i problemy z oddychaniem, 

• uczucie wyczerpania, 

• brak apetytu 

 

4. Należy ograniczyć na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność 

jest niezbędna, zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 

5. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie Ośrodka osób z zewnątrz z objawami 

wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 3. 

 

6. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających 

dzieci z zachowaniem zasady: 1 opiekun na ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu 

społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły minimum 1,5 m. 

 

7. Wychowawcy klasy/grupy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej  

z opiekunami ucznia. 

 

8. W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami 

zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę 

możliwości, należy stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia,  

tj. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych. 
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Higiena i dezynfekcja: 

 

1. Wszyscy uczniowie i pracownicy Ośrodka zobowiązani są do przestrzegania najwyższych 

standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do Ośrodka, 

przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu  

i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. 

3. Ośrodek wyposażony jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy 

dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk. 

4.  Ośrodek wyposażony jest w bezdotykowe termometry.  

5. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza  

w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń. 

6. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym 

przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, salach sypialnych, pomieszczeń 

sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych, poręczy, 

klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur i włączników. 

7. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim 

obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu. 

8.   Przy wejściem do budynku szkoły umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk. 

9. Przy wejściu do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk. 

11. W przypadku korzystania przez uczniów lub pracowników Ośrodka z rękawic 

jednorazowych, maseczek jednorazowych należy je wyrzucać do przygotowanego pojemnik, 

zgodnie z wytycznymi GIS: Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki 

zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki)stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, 

w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się 

koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane. 

12.  Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, 

obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

 

Do przestrzegania procedury zobowiązani są: wszyscy pracownicy szkoły, dyrektor  

oraz uczniowie i ich rodzice/opiekunowie. 

Obowiązki pracodawcy i pracownika: 

DYREKTOR: 

1. Zatwierdza procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu 

sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.  

2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, płyny 

dezynfekujące, ewentualnie przyłbice.  
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3. Płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki zapewnia z w pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych.  

4. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, 

zakładania i ściągania rękawiczek i maski.  

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

wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby 

COVID-19.  

6. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (izolatka).  

7. Zapewnia codzienną dezynfekcję świetlicy, pomieszczeń  lekcyjnych, pomieszczeń   

do zajęć terapeutyczny, specjalistycznych, sali gimnastycznej , pomieszczeń do diagnozy 

oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych.  

8. Zamieszcza informacje przed wejściem do budynku szkoły o obligatoryjnej dezynfekcji 

rąk oraz  noszenia masek przez osoby dorosłe. 

9. Dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk poprzez wywieszenie w widocznym 

miejscu instrukcji z zasadami prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk oraz zakładania  

i ściągania rękawiczek oraz maski. 

10. Zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez 

pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów  

w salach i stołówce szkolnej. Zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętu sportowego, także 

na boisku szkolnym, placu zabaw i siłowni zewnętrznej. 

11. Odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur bezpieczeństwa  

i funkcjonowania szkoły w okresie trwania pandemii koronawirusa COVID-19,  

w szczególności procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia. 

12. Prowadzi spotkania z pracownikami i zwraca ich uwagę, aby kładli szczególny nacisk  

na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. 

13. W wyznaczonym, widocznym miejscu umieszcza numery telefonów do powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych (telefony alarmowe). 

14.  Zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności podczas 

korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

15.  Określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami. 

16.  Przygotowuje w szkole pomieszczenie, wyposażone m. in. w środki ochrony osobistej  

i płyn dezynfekujący, zapewniające minimum dwa metry odległości od innych osób,  

w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. 

17.  Instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów 

chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu  

i niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z lekarzem, stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić 

pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem. 

18.  Instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów 

chorobowych na terenie szkoły dyrektor natychmiast odsunie pracownika od pracy  

i poinformuje o zaistniałej sytuacji służby medyczne lub stację sanitarno-

epidemiologiczną. 
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19.  Zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego. 

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

o procedurach oraz zasadach obowiązujących w szkole podczas trwania pandemii poprzez 

umieszczenie procedur na stronie placówki. 

21. Wyznacza pracownika szkoły, który dokonuje pomiaru temperatury uczniów, nauczycieli. 

NAUCZYCIEL: 

1) Ponosi odpowiedzialność za realizację zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

2) Zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas 

pandemii koronawirusa COVID-19. Odpowiada za życie i zdrowie podopiecznych 

powierzonych jego opiece. 

3) Zobowiązany kontroli stanu swojego zdrowia. W przypadku stwierdzenia u siebie 

podwyższonej temperatury (powyżej 37,5 stopnia C) i/lub objawów infekcji dróg 

oddechowych (kaszel, katar) bezzwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły. 

4) Zobowiązany jest do zachowania dystansu między sobą a innymi pracownikami 

minimum 1,5 m. 

5) Wyjaśnia podopiecznym jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole w związku 

z pandemią koronawirusa i dlaczego zostały wprowadzone, kontroluje przestrzeganie ich 

przez uczniów. 

6) Dba o to, by w sali lekcyjnej nie znajdowały się przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie dezynfekować (np. dywany, wykładziny, pluszowe zabawki, pufy itp.) 

7) Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć kontroluje, czy salę, sprzęt, pomoce i zabawki 

zdezynfekowano. 

8) Zobowiązany jest do wietrzenia sali po każdej lekcji (na przerwie), a w razie potrzeby 

także w trakcie zajęć. 

9) Zobowiązany jest do przestrzegania zasad częstego i regularnego mycia rąk przez 

podopiecznych, szczególnie przed przyjściem do sali, przed jedzeniem, po skorzystaniu  

z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu nauczyciel organizuje 

pokaz właściwego mycia rąk, przypomina o tym obowiązku uczniom i daje przykład. 

10) Monitoruje częstotliwość dezynfekcji sali, w której przebywa, a w szczególności 

czyszczenia blatów, stołów, poręczy krzeseł, klamek i włączników przez personel obsługi. 

11)  Odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw. Kontroluje przemieszczanie 

się uczniów (wyjścia do stołówki, szatni itp.), zapobiega organizowaniu większych skupisk. 

12) Zobowiązany jest do ustalenia z dyrektorem (oraz uzyskania jego zgody)  

na zorganizowanie wyjścia z podopiecznymi poza teren szkoły. 

13) Ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19. 

14) Ma obowiązek zwracania uwagi na bezpieczną naukę (zabawę) podopiecznych w sali 

oraz zachowanie pomiędzy nimi odpowiedniego dystansu. 

15) Ma obowiązek ustalenia wspólnie z podopiecznymi zasad zgodnego współdziałania 

rówieśników w trakcie ich pobytu w szkole. 

16) Niedopuszczalne jest pozostawienie w sali klasy/grupy samej podczas lekcji lub na 

przerwie. Jeśli nauczyciel musi opuścić salę, podopiecznymi musi zająć się inny nauczyciel 

lub osoba z personelu, odpowiednio zabezpieczona środkami indywidualnej ochrony. Swoją 

nieobecność nauczyciel musi ograniczyć do minimum. 

17) Podczas zajęć nauczyciel nie musi zakrywać ust i nosa (z wyjątkiem kontaktu 

osobistego z uczniem). 
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PRACOWNIK ADMINISTRACJI I OBSŁUGI: 

1) Ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt ucznia w szkole. 

2) Zwracają uwagę na bezpieczną naukę (zabawę) podopiecznych, na zachowanie 

odpowiedniej odległości pomiędzy nimi, korzystanie przez nich ze środków ochrony 

osobistej, sprzętu szkolnego. 

3) Zobowiązani są do ścisłego przestrzegania  procedur ustanowionych na czas pandemii 

koronawirusa COVID -19 

4) Zobowiązani są do zachowania dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych 

kontaktach z osobami z zewnątrz w tym z rodzicami, interesantami, dostawcami towaru, 

z którego sporządzane będą posiłki dla podopiecznych. 

5) Przebywając w przestrzeni wspólnej zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą  

i innymi dystansu wynoszącego minimum 1,5 m. 

6) Myją i dezynfekują ręce przed każdorazowym wejściem do budynku szkoły i  w czasie 

pracy. 

7) Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje. 

8) Zachowują szczególną ostrożność korzystając ze środków dezynfekujących  

do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Przestrzegają ściśle zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka oraz czasu niezbędnego do  wietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu. 

9)  Mają obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania i odbierania 

dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów), postępowania na wypadek podejrzenia 

zakażenia oraz ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami. 

10) Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

11)  W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

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

dyrektora placówki. 

 

RODZICE: 

1) Zobowiązani są do zapoznania się i ścisłego przestrzegania obowiązujących w szkole 

procedur postępowania ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19. 

2) Zobowiązani są do posyłania do szkoły dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych. 

3) Powinni mierzyć dziecku temperaturę codziennie przed posłaniem do szkoły. W przypadku 

podniesionej temperatury (powyżej 37,5 stopnia C) powinni podjąć decyzję o pozostaniu 

dziecka w domu i skontaktować się z lekarzem. 

4) Nie posyłają do Ośrodka dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie  

lub w izolacji w warunkach domowych. 

5) Zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualną osłoną (np. maseczką przyłbicą) 

podczas przebywania na terenie Ośrodka. 

6) Zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed każdorazowym wejściem do szkoły, korzystając  

z płynu do dezynfekcji rąk lub włożenia jednorazowych rękawiczek ochronnych. 

7) Zobowiązani są do zapewnienia dziecku indywidualnej osłony ust i nosa (maseczka, 

przyłbica) na terenie szkoły. 

8) Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą 

z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają 

uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
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9) Zobowiązani są do zapewnienia dziecku własnych przyborów szkolnych, środków higieny 

osobistej (np. chusteczek). 

10) Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych 

niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki. 

11) Przyprowadzając i odbierając dzieci do/ze szkoły są zobowiązani do zachowania dystansu 

społecznego w odniesieniu do pracowników oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący  

co najmniej 1,5 metra. 

12) Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu kontaktowego i odbierania 

telefonów od dyrektora, wychowawcy i innych pracowników szkoły. 

 

UCZEŃ: 

1) Zobowiązany jest do zapoznania się i ścisłego przestrzegania obowiązujących  

w szkole procedur postępowania ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19. 

2) Zobowiązany jest do wykonywania poleceń nauczycieli oraz pracowników szkoły 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa własnego i innych podczas przebywania  

w szkole. 

3) Stara się unikać dotykania oczu, nosa i ust. Często myje oraz dezynfekuje ręce,  

w szczególności po przyjściu do szkoły, pomiędzy zajęciami (zmieniając salę lekcyjną), 

przed jedzeniem, przed wejściem do stołówki szkolnej, biblioteki, po powrocie ze świeżego 

powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

4) Posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku lub w tornistrze/plecaku. Nie powinien wymieniać się przyborami szkolnymi  

z innymi ani dzielić piciem czy jedzeniem. 

5) Nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek). 

6) Podczas przerw zachowuje bezpieczny dystans wobec innych. Pozostaje na korytarzu 

w pobliżu swojej sali lekcyjnej. 

7) W razie złego samopoczucia, nasilających się bólów głowy, kataru, kaszlu zgłasza ten 

fakt niezwłocznie nauczycielowi uczącemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY IM. J. DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE 

Załącznik nr 1 

 

PROCEDURA WYDAWANIA I SPOŻYWANIA POSIŁKÓW NA STOŁÓWCE 

SZKOLNEJ 
 

1. Przy organizacji żywienia w Ośrodku (stołówka szkolna), obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności: 

a. Pracownicy bloku żywieniowego zobowiązani są do zachowania odległości 

stanowisk pracy (co najmniej 1,5 m). 

b. Pracownicy, o których mowa w pkt. 1 stosują środki ochrony osobistej, płyny 

dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

c. Każdy pracownik dba o utrzymanie wysokiej higieny, dokonuje mycia  

i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń 

stołowych oraz sztućców. 

d. Odpady materiałów służących do dezynfekcji oraz zbędne opakowania 

niezwłocznie po dokonaniu dezynfekcji wyrzucane są specjalne wyznaczonego 

zamkniętego kosza. Obok kosza lub na nim zamieszcza się informację: „Kosz na 

odpady materiałów służących do dezynfekcji”. 

e. Pracownicy bloku żywieniowego wyrzucają zużyte jednorazowe środki ochrony 

osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się 

poza kuchnią. 

2. Przy stolikach zachowuje się odległość co najmniej 1,5 m pomiędzy osobami 

spożywającymi posiłki. Zapewnia się spożywanie posiłków jednej osobie przy jednym 

stoliku. 

3. Pracownik kuchni wydając posiłek, podaje dziecku sztućce. 

4. Spożywanie posiłków będzie odbywało się w systemie zmianowym celem zachowania 

bezpiecznej odległości przy stolikach. 

5. Pracownicy obsługi wietrzą pomieszczenie (min. co 1 godz.), dokonują dezynfekcji 

blatów stołów i poręczy krzeseł w jadalni po każdej grupie. 

6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,  

w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać w temp. min. 85°C. 

7. W ciągu dyżuru jeden pracownik bloku żywieniowego wydaje posiłek, a drugi 

prowadzi odbiór naczyń brudnych.  

 

 

 



SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY IM. J. DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE 

Załącznik nr 2 

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA Z GRUPY 

WYCHOWAWCZEJ 

 

1. Do Ośrodka dziecko przyprowadza tylko jeden rodzic/opiekun prawny.  

W oczekiwaniu na przekazanie dziecka do Grupy Wychowawczej powinien zachować 

odstęp 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem. Należy rygorystycznie przestrzegać 

wszelkich środków ostrożności. 

2. Pracownik Ośrodka ma prawo zmierzyć dziecku temperaturę przy użyciu termometru 

bezdotykowego. W przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury powyżej 

37,50C lub zaobserwowania przez pracownika u dziecka objawów choroby, dziecko 

nie zostanie przyjęte do Ośrodka. 

3.  Pracownik Ośrodka kieruje dziecko do szatni, a następnie do wyznaczonej sali. 

sypialnej.  

4. Rodzic zgłasza wychowawcy Grupy Wychowawczej chęć odebrania dziecka  

z Ośrodka i oczekuje w wyznaczonej strefie (sala nr. 48).  

5. W sali odbioru dziecka może przebywać tylko jeden rodzic. Pozostali opiekunowie 

oczekują przed budynkiem, zachowując bezpieczną odległość (2m) od innych 

oczekujących.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY IM. J. DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE 

 

Załącznik nr 3 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

COVID-19 

 

1 Jeżeli uczeń lub pracownik Ośrodka przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej, 

należy niezwłocznie odizolować go w IZOLATORIUM. 

• Pomieszczenie izolatorium przeznaczone dla uczniów i pracowników Ośrodka 

znajduje się w budynku dogoterapii. 

• Pomieszczenie izolatorium przeznaczone dla wychowanków Grup 

Wychowawczych znajduje się w sali nr 17. 

2  W przypadku, kiedy stan zdrowia ucznia 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 Ośrodka 

(pielęgniarki do godz. 15.00, wychowawcy Grupy Wychowawczej od godz. 15.00  

do godz. 8.00).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.               

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. 

11 W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusm COVID-19 o dalszym 

postępowaniu decyduje Dyrektor Ośrodku w porozumieniu z Powiatową Stacją 

Sanitarno – Epidemiologiczną w Krasnymstawie.  

 



SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY IM. J. DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE 

Załącznik nr 4 

 

PROCEDURA KLASY/GRUPY WYCHOWAWCZEJ NA BOISKU SZKOLNYM 

W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały ze szkolnego placu zabaw  

i boiska sportowego przy zachowaniu następujących zasad:  

1. Plac zabaw i boisko szkolne są zamknięte dla rodziców/opiekunów prawnych/osób 

upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.  

2. Na boisku szkolnym nie może przebywać więcej niż dwie grupy uczniów.  

3. Każda grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie zabawy i gier 

sportowych. Zmiana może nastąpić dopiero po dezynfekcji sprzętów. 

 4. Nauczyciel/wychowawca wyznacza strefę przebywania dzieci i informuje dzieci  

o obszarze , w którym mogą przebywać. Między wyznaczonymi miejscami zabaw  

dla poszczególnych grup musi być zachowana odległość między dziećmi minimum 2 metrów.  

5. Nauczyciel/wychowawca czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane 

poczucie swobody dzieci zachowując reżim sanitarny. 

 6. Na placu zabaw i boisku sportowym dzieci mogą przebywać bez maseczek ochronnych.  

7. Opiekunowie pilnują, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.  

8. Podczas pobytu na placu zabaw i boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko z tych 

sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji, nie zostały wyłączone  

z użytkowania.  

9. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw i boisku dopuszczone do użytku przez 

Dyrektora Ośrodka na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane.  

10. Powrót do budynku szkolnego odbywa się po uprzednim przeliczeniu wszystkich dzieci  

w klasie/grupie wychowawczej.  

11. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             



SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY IM. J. DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE 

Załącznik nr 5 

 

PROCEDURA ORGANIZACJI I PROWADZENIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 

(KÓŁ ZAINTERESIOWAŃ) 

1. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w warunkach ścisłego reżimu sanitarnego. 

2. W miarę możliwości w zajęciach powinni brać udział dzieci z danej klasy lub grypy 

wychowawczej. 

3. Przed rozpoczęciem i zakończeniem zajęć obowiązuje mycie i dezynfekcja rak. 

4. Na zajęciach należy korzystać z pomocy dydaktycznych, które można skutecznie 

umyć i wydezynfekować. 

5. W miarę możliwości wskazane jest prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu. 

6. Po zakończonych zajęciach sala i pomoce dydaktyczne podlegają myciu i dezynfekcji 

(wpis w kartę monitoringu prac porządkowych i dezynfekcji). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY IM. J. DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE 

Załącznik nr 6 

 

 PROCEDURA ORGANIZACJI I PROWADZENIA ZAJĘĆ W PRACOWNI 

KULINARNEJ 

1. Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach ścisłego reżimu sanitarnego. 

2. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi. 

3. Przed rozpoczęciem i zakończeniem zajęć obowiązuje mycie i dezynfekcja rąk             

( oprócz tego częste mycie rąk w czasie wykonywania pracy produkcyjnej ). 

4. Każdy uczeń zobowiązany jest do korzystania z własnego ręcznika. 

5. Uczniowie pracują w odzieży roboczej oraz przyłbicach na wyznaczonych 

stanowiskach pracy, z zachowaniem dystansu społecznego. 

6. Każdy uczeń dba o utrzymanie wysokiej higieny na swoim stanowisku pracy 

7. Zbędne opakowania oraz rękawice jednorazowe wyrzucane są do zamykanego, 

oznaczonego kosza na śmieci, wyłożonego workiem foliowym. 

8. Naczynia stołowe, sztućce oraz wykorzystywany w czasie zajęć sprzęt kuchenny myje 

uczeń wyznaczony przez nauczyciela, który zaopatrzony jest w rękawice jednorazowe  

9. Umyte naczynia oraz sprzęt poddawane są wyparzaniu, a urządzenia dezynfekcji za 

pomocą płynu 

10. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem młodzieży, prowadzi kontrolowane poczucie 

swobody uczniów zachowując reżim sanitarny. 

11. Sporządzone przez uczniów posiłki spożywane są z zachowaniem bezpiecznej 

odległości przy stolikach. 

12. Nauczyciel zobowiązany jest do częstego wietrzenia pracowni. 

13. Po zakończonych zajęciach wszystkie powierzchnie dotykowe, w tym blaty robocze, 

stoliki, krzesła, włączniki oraz podłogi podlegają myciu i dezynfekcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY IM. J. DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE 

Załącznik nr 7 

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU UCZNIA ZE SZKOŁY 
 

 

• Do szkoły ucznia może przyprowadzić tylko jeden rodzic/opiekun prawny na 5 minut 

przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych lub świetlicowych. Rodzica/opiekuna prawnego 

przebywającego na terenie placówki obowiązuje osłona ust i nosa. 

• Uczniowie dochodzący wchodzą na teren ośrodka wejściem głównym od ulicy Matysiaka. 

Uczniowie dojeżdżający szkolnym busem lub dowożeni przez rodziców/opiekunów wchodzą 

do szkoły wejściem przez internat. 

• Pracownik ośrodka ma prawo zmierzyć uczniowi temperaturę przy użyciu termometru 

bezdotykowego. W przypadku wystąpienia temperatury powyżej 370C lub podejrzenia,  

że dziecko jest chore z takimi objawami jak: kaszel, katar, ogólne złe samopoczucie, 

pracownik ma prawo nie wpuścić ucznia do szkoły, a rodzic będzie poproszony o zabranie 

dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem. 

• Po wejściu do budynku uczeń oraz rodzic/prawny opiekun zobowiązani  

są do przestrzegania zasad sanitarnych i dezynfekcji dłoni. 

• Następnie uczeń wraz z rodzicem/prawnym opiekunem udaje się najkrótszą drogą 

do szatni, w której przebiera się zachowując 1,5 m odstępu w przypadku, gdy znajdują się tam 

inni uczniowie i udaje się do przypisanej danej klasie sali lekcyjnej. Rodzic/prawny opiekun 

opuszcza teren szkoły. 

• Uczeń przebywa w przypisanej danej klasie sali lekcyjnej przez czas trwania zajęć 

lekcyjnych. Zajmuje wyznaczone miejsce. Korzysta z pomocy dydaktycznych i zabawek, 

które można zdezynfekować. Nie może wymieniać się z kolegami własnymi przyborami, 

podręcznikami, ćwiczeniami szkolnymi itp. Nie przynosi z domu  zabawek i przedmiotów nie 

związanych z zajęciami.  

• Na przerwy śródlekcyjne uczeń wychodzi w czasie regulowanym przez nauczyciela. 

• Po skończonych zajęciach pracownik ośrodka kieruje ucznia do świetlicy lub szkolnej 

szatni, gdzie powinien oczekiwać na niego rodzic/prawny opiekun zachowując bezpieczną 

odległość 1,5 metra od innych oczekujących, albo zgodnie z oświadczeniem rodziców/ 

prawnych opiekunów idą samodzielnie do domu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY IM. J. DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE 

Załącznik nr 8 

 

PROCEDURA PROWADZENIA ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

1. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować 

dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, 

gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, 

lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi 

przełajowe).  

2. W miarę możliwości, w przypadku sprzyjających warunków pogodowych należy 

prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni.  

3. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali gimnastycznej, siłowni, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich 

dostęp.  

4. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, atlas) wykorzystywane podczas zajęć 

należy czyścić lub dezynfekować.  

5. W sali gimnastycznej, siłowni sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości  

po każdych zajęciach. 

6. Nauczyciele wychowania fizycznego umożliwiają przebieranie się uczniów przed 

zajęciami i po ich zakończeniu- w szatni może przebywać tylko jedna grupa uczniów.  

7. Szatnia powinna być umyta detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć. 

8. Uczniowie przed wejściem do sali gimnastycznej, siłowni powinni zdezynfekować 

ręce. 

9. Po zakończeniu zajęć uczniowie powinni zdezynfekować ręce. 

10. W sali gimnastycznej podczas zajęć może znajdować się tylko jedna grupa uczniów. 

11. W siłowni podczas zajęć może znajdować się tylko jedna grupa uczniów. 

12. Na boisku szkolnym jednocześnie może znajdować się dwie grupy i dwóch 

nauczycieli. Boisko jest podzielone na dwie części tak, żeby uczniowie nie mieli 

kontaktu ze sobą. 

13. Na zajęciach nauczyciel zwraca szczególną uwagę na zachowanie dystansu 

społecznego między uczniami. 

 

 

 

 

 

 



SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY IM. J. DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE 

Załącznik nr 9 

 

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

Cel procedury: Celem niniejszej procedury jest określenie zasad organizacji pracy świetlicy 

szkolnej w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań 

prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa. 
 

Odpowiedzialność: Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i  zapoznanie z nią 

pracowników jest dyrektor SOSW w Krasnymstawie.  Pracownicy zostają zapoznani 

z procedurą poprzez wywieszenie jej w widocznym miejscu w świetlicach lub udostępnienie 

do przeczytania i zapoznania się z wytycznymi. Pracownicy wykonujący pracę na terenie 

placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, 

zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę przebywających 

w placówce osób dorosłych i dzieci, a także za higienę i dezynfekcję powierzonych  

im sprzętów i narzędzi. 

 

Postanowienia ogólne: 

 

1. Na zajęcia organizowane w świetlicach szkolnych mogą uczęszczać wyłącznie dzieci 

zdrowe, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych. 

2. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z zajęć dzieci, które zamieszkują wspólnie 

z osobą, przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

3. Przed pierwszymi zajęciami  rodzice składają wypełnione oświadczenie, stanowiące 

załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.   

4. Dostęp do zajęć  mają dzieci do wyczerpania limitu miejsc ustalonych zgodnie 

z wytycznymi GIS z dnia 4 maja 2020 r. – (4 m2 na jedno dziecko). 

5. W przypadku zaobserwowania objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych 

nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka. Dziecko zostaje odizolowane od reszty osób 

przebywających w świetlicy i czeka w izolatce na przyjazd wezwanego rodzica. 

Rodzic ma obowiązek niezwłocznego  odebrania dziecko z placówki, bez możliwości 

kontaktu osobistego z pracownikami placówki.  

6. W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych 

podczas zajęć w świetlicy dziecko zostaje odizolowane od reszty osób 

przebywających w świetlicy i czeka w izolatce na przyjazd wezwanego rodzica . 

Rodzic ma obowiązek niezwłocznego  odebrania dziecka, bez możliwości kontaktu 

osobistego z pracownikami Ośrodka.  

7. W świetlicy dostępne są instrukcje obrazkowo-instruktażowe: mycia rąk, dezynfekcji 

rąk, zakładania i zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania rękawiczek. 

8. Przy wejściu do świetlicy zamieszcza się informację o obligatoryjnym 

dezynfekowaniu dłoni dostępnym płynem do  dezynfekcji przez osoby dorosłe i dzieci 

powyżej 6 r.ż. 
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9. Przy wejściu do świetlicy umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

10. Po użyciu środków ochrony indywidualnej jednorazowego użytku , należy je wrzucać 

do dedykowanego , zamykanego pojemnika na odpady. 

11. W świetlicy obowiązuje zakaz używania przez dzieci  telefonów komórkowych,  

a także pozostawiania ich na powierzchniach ogólnodostępnych. 

12. Podczas zajęć w świetlicy dziecko używa własnych przyborów szkolnych. 

Organizacja pracy: 

1. Nauczyciele i pracownicy zobowiązani są zachować dystans społeczny między sobą 

wynoszący min. 1,5 m. 

2. Dopuszcza się zmniejszenie dystansu społecznego poniżej 1,5m pomiędzy 

nauczycielem, a uczniem z uwagi na potrzeby dziecka wynikające z jego 

niepełnosprawności. 

3. Dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu przy zachowaniu maksymalnej 

odległości od siebie, min. 1,5 m. 

4. Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia i wynoszenia zabawek i innych 

przedmiotów z domu i odwrotnie. 

5. Sale wyposażone są jedynie w przedmioty, sprzęty i zabawki, które można skutecznie 

dezynfekować. 

6. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, 

7. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania w świetlicy osób trzecich w żaden sposób 

nie powiązanych z działalnością świetlicy, a wszelkie sprawy załatwiane powinny być 

za pośrednictwem poczty, e-maila lub telefonicznie. 

8. Nauczyciele wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w świetlicy 

w okresie   epidemii w formie pozytywnej, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa 

i odpowiedzialności za swoje zachowanie. 

9. Nauczyciele systematycznie przypominają dzieciom zasady higieny dotyczące: mycia 

rąk przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z placu zabaw, 

umiejętnego zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania 

oczu, ust. 
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Załącznik nr 10 

  
PROCEDURA ZGŁASZANIA I REAGOWANIA NA INCYDENTY  

W KLASIE/GRUPIE ORAZ STOSOWANIE ZABEZPIECZEŃ W TRAKCIE 

WYMAGANYCH ZABIEGÓW HIGIENICZNYCH 
 

 

1. Zabiegi higieniczne będą przeprowadzane w wyznaczonych miejscach. Po zabiegach 

pomieszczenie jest poddawane dezynfekcji. 

2. W miejscu przeprowadzanego zabiegu higienicznego mogą znajdować się wyłącznie 

dwie osoby, czyli dziecko i wychowawca Grupy Wychowawczej lub pomoc 

nauczyciela.  

3. W czasie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka personel powinien być 

ubrany w indywidualne środki ochrony osobistej, czyli rękawiczki jednorazowe, 

maseczkę zakrywającą usta i nos, oraz w miarę możliwości fartuch z długim rękawem. 

4. Ubranie dziecka należy zabezpieczyć wkładając do jednorazowego foliowego worka  

i odłożyć w bezpieczne, wyznaczone do tego celu miejsce. 

5. Po przeprowadzeniu zabiegów higienicznych personel jest zobowiązany do zmiany 

środków ochrony (ściągnięte środki ochrony należy zabezpieczyć i wyrzucić do kosza 

specjalnie do tego przeznaczonego), umycia rąk według instrukcji wywieszonych  

w toaletach, pod ciepłą bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekującego. 
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Załącznik nr 11 

 
PROCEDURA KOMUNIKACJI Z RODZICAMI 

UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW 

1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania Ośrodka, w związku zapobieganiem  

COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio po 

wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie 

z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować 

dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra. 

2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą  

i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1. 

3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem 

dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przed portiernią szkoły.  

4. Pracownik placówki ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, 

który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.   

5. Z pielęgniarką szkolną rodzic może kontaktować się telefonicznie w godzinach pracy 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz indywidualnie                           

w sytuacjach szczególnych po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2, 3,4. 

6. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować się telefonicznie i mailowo  

z dyrektorem lub wicedyrektorem Ośrodka. 

7.  Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z sekretariatem  Ośrodka:  

tel. 82 576 23 08. 
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Załącznik nr 12 

 

PROCEDURA DEZYNFEKCJI POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK 

 

Dezynfekcja pomocy dydaktycznych oraz zabawek stanowi podstawową formę 

przeciwdziałania temu zjawisku oraz zapobiegania i przeciwdziałania oraz zwalczania 

COVID-19. Dezynfekcja polega na podjęciu czynności mających na celu niszczenie 

drobnoustrojów oraz ich przetrwalników.                         

W czasie otwarcia szkoły w dobie epidemii COVID – 19 zarządza się podwójny zakres 

dezynfekcji: w czasie wyjścia dzieci z sali oraz po każdym dniu zabawy/nauki dziecka 

zabawkami/ pomocami  przez niego użytymi.  

 

Etap 1: mycie, czyszczenie,  

1. Każdą pomoc dydaktyczną/zabawkę należy dokładnie wyczyścić — powierzchnię 

zabawki należy przemyć ciepłą wodą z dodatkiem mydła. Pozwala to usunąć brud  

i tłuszcz oraz bakterie. Po umyciu każdej zabawki należy dokładnie wypłukać gąbkę. 

2. Należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca — za pomocą małej szczoteczki 

należy także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie. 

3. Zabawki pluszowe nie powinny być dopuszczone do użytku. 

Mycie i czyszczenie zabawek nie gwarantuje zniszczenia wirusów, grzybów czy prątków. 

Dlatego drugim, niezbędnym etapem, jest dezynfekcja zabawek za pomocą specjalnych 

preparatów. 

Etap 2: dezynfekcja 

1. Przed dezynfekcją każda zabawka powinna zostać umyta — dezynfekcja jest drugim 

etapem postępowania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa higienicznego 

pomocy dydaktycznych/zabawek, dlatego przeprowadzenie jej bez wcześniejszego 

umycia lub wyprania przedmiotów będzie bezcelowe. 

2. Zabawki powinny być dezynfekowane: zarejestrowanym środkiem nietoksycznym: 

3. Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta — 

skrócenie czasu dezynfekcji nie zapewni skuteczności całego procesu, natomiast 

jego wydłużenie może mieć szkodliwy wpływ na przedmiot. 

4. Jeżeli jest to możliwe — po dezynfekcji zabawki dobrze jest suszyć na wolnym 

powietrzu. 
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Sposoby czyszczenia i dezynfekcji poszczególnych zabawek 

Zabawki plastikowe, metalowe, drewniane 

Najłatwiejszą w utrzymaniu czystości grupą zabawek są te wykonane z plastiku, metalu lub 

drewna, w szczególności, jeżeli są to przedmioty dużych rozmiarów. Należy czyścić je za 

pomocą ciepłej wody z mydłem. Po myciu upewnić się, że zabawka została dokładnie wytarta 

i wysuszona. Następnie każdy przedmiot przecieramy ścierką nasączoną odpowiednim 

środkiem dezynfekującym. 

Procedura mycia i dezynfekcji zabawek 

Zabawki materiałowe 

Zabawki wykonane z wszelkiego rodzaju puszystych materiałów oraz zabawki wypchane są 

określane jako zabawki miękkie nie powinny być dopuszczone do użytku. 

W czasie epidemii COVID wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe zostają usunięte 

i schowane w zabezpieczonych workach – niemożliwe do użycia ze względu na brak 

możliwości skutecznej dezynfekcji 

Zabawki elektroniczne 

Zabawki elektroniczne nie mogą być czyszczone z użyciem dużej ilości wody. Ich mycie 

i czyszczenie polega na dokładnym przetarciu gąbką nasączoną wodą z dodatkiem szarego 

mydła. Następnie zabawkę należy dokładnie wytrzeć ściereczką nasączoną środkiem 

dezynfekującym - może być to ten sam środek, którego używa się do dezynfekowania 

zabawek drewnianych i plastikowych. Podobnie, jak w przypadku wcześniej opisanych 

zabawek - przedmioty należy dokładnie wysuszyć przed udostępnieniem dzieciom. 

Zabawki i instrumenty muzyczne (np. cymbałki, bębenki) 

Instrumenty należy myć w wodzie z dodatkiem mydła, można także na chwilę zanurzyć je we 

wrzątku. Następnie każda część powinna zostać poddana dezynfekcji przeznaczonym do tego 

celu preparatem.  

W czasie epidemii COVID 19 nie używa się instrumentów z ustnikami. 

Plastelina, ciastolina, narzędzia do wycinania 

Wszelkie narzędzia służące do przycinania ciastoliny i plasteliny należy myć i dezynfekować 

zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zabawek plastikowych. Narzędzia te mogą być myte 

w zmywarce do naczyń (jeżeli nie posiadają drewnianych elementów). Po umyciu każdy 

przedmiot przecieramy ścierką nasączoną odpowiednim środkiem dezynfekującym.  

Po upływie czasu wskazanego przez producenta zabawkę należy opłukać wodą w celu 

pozbycia się nieprzyjemnego zapachu użytego środka dezynfekującego. 

Plastelinę oraz ciastolinę wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta. 
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Kredki 

Ze względu na charakterystyczny surowiec, z którego wykonane są kredki - nie zaleca się 

mycia ich z użyciem wody. Kredki, z których korzysta więcej niż jedno dziecko, w celu 

dezynfekcji przecierać chusteczką nasączoną preparatem dezynfekującym. 

Książki 

Rutynowe czyszczenie książek powinno polegać na wycieraniu z kurzu suchą ściereczką. 

Widoczne zabrudzenia okładek przecierać lekko zwilżoną chusteczką. W celu dezynfekcji 

przetrzeć okładkę książki chusteczką nasączoną odpowiednim preparatem, a następnie 

wytrzeć do sucha. 

W czasie epidemii COVID 19 nie używa się książek, puzzli, kredek i materiałów 

plastycznych do ogólnego użycia. Dopuszcza się używanie kredek indywidualnych 

trzymanych w indywidualnych szafkach lub pudełkach. 

Nowe zabawki 

Każda nowa zabawka przed udostępnieniem dzieciom musi zostać zdezynfekowana. Mycie 

na ogół można ograniczyć do przetarcia ściereczką nasączoną wodą z mydłem, do dezynfekcji 

zaś wystarczy przetarcie chusteczką z preparatem dezynfekującym. Maskotki 

i inne przedmioty wykonane z materiału należy spryskać preparatem w sprayu. 

Wybór preparatów do mycia i dezynfekcji 

Do mycia i czyszczenia zabawek w pierwszym etapie wystarczy ciepła woda oraz szare 

mydło - również w przypadku maskotek i innych przedmiotów wykonanych z tkanin. 

Natomiast drugi etap - dezynfekcja, wymaga większej uwagi. 

Zaleca kierowanie się następującymi wskazówkami: 

1) preparat powinien być bezwonny, 

2) preparat nie może podrażniać skóry, 

3) preparat nie powinien wymagać spłukiwania, 

4) preparat nie może niszczyć dezynfekowanej powierzchni, 
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Załącznik nr 13 

 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODKI 

ZAPOBIEGAWCZE W MIEJSCU PRACY 

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie 

postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem 

SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie 

trwania pandemii/epidemii): 

1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, 

szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane). 

2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny 

być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane  

są do pojemnika/worka na odpady zmieszane. 
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Załącznik nr 14 

 

PRZESTRZEGANIE ZASAD OCHRONY W PRACOWNI INFORMATYCZNEJ, 

TECHNIKI, PLASTYKI, KREATYWNOŚCI 

 

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali /pracowni dezynfekują ręce. 

2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej 

potrzeby.  

3. Po zakończonych zajęciach, każdy dokonuje się dezynfekcji klawiatury, pulpitu, 

pomocy przy użyciu środka dezynfekcyjnego  

4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.  

5. Po zakończonej dezynfekcji, uczniowie dezynfekują ręce. 

6. Na zajęciach techniki, plastyki, kreatywności należy unikać pracy z materiałami 

trudnymi do dezynfekcji (np. plusz, futro itp.) 

7. Ekspozycje z prac plastycznych powinno się eksponować w antyramach, które są 

łatwe w codziennej dezynfekcji. 

8. Każdy uczeń musi posiadać własny komplet kredek, których nie pożycza/udostępnia 

innym osobom. 

9. Wietrzenie sal odbywa się co 60 minut. 

10. Wszystkie pomoce dydaktyczne wykorzystane podczas lekcji należy wydezynfekować 

po zakończonej lekcji z daną klasą. 
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Załącznik nr 15 

 

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH                 

BIOFEEDBACK I TOMATIS 

 

  

1.  Zajęcia rewalidacyjne to indywidualna terapia ucznia ze specjalistą.  

2.  Każde spotkanie odbywać się będzie w wyznaczonej i stałej sali.  

3. W zajęciach rewalidacyjnych mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów 

sugerujących chorobę zakaźną.  

4. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela prowadzącego zajęcia objawów chorobowych 

u dziecka, nauczyciel nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom/opiekunom i informuje 

dyrektora, osobę zastępującą go lub pielęgniarkę o zaistniałej sytuacji. Dyrektor, osoba 

zastępująca go lub pielęgniarka  informuje rodziców o konieczności kontaktu z lekarzem oraz 

prosi o informację zwrotną dotyczącą zdrowia dziecka. 

5. Uczeń dochodzący do szkoły bez rodzica, opiekuna zatrzymany jest w izolatorium  

do przybycia rodziców lub opiekunów. W wyjątkowych sytuacjach po uprzednim kontakcie 

telefonicznym z rodzicami i uzyskaniu ich zgody uczeń może samodzielnie wrócić do domu. 

6. Na podstawie pisemnej zgody rodzica każde dziecko zostanie poddane pomiarowi 

temperatury przy wejściu do przestrzeni wspólnej. Nie odnotowuje się, jaką temperaturę ma 

dane dziecko, a jedynie sprawdza, czy jest podwyższona. Wynik powyżej 37,5 stopnia C 

oznacza, że rodzic powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe.  

7. Jeżeli dziecko w trakcie zajęć przejawia niepokojące objawy choroby, należy je odizolować 

w wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i 

niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.  

8. Rodzice są poinformowani, że w terapii mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe (ze 

względu na bezpieczeństwo innych dzieci). 

9. Ze względu na niepełnosprawność dziecka i charakter prowadzonych zajęć, dozwolony jest 

kontakt bezpośredni. Każdorazowa decyzja o prowadzeniu zajęć, w takiej formie zależy 

bezpośrednio od decyzji prowadzącego zajęcia nauczyciela i zgody rodziców 

10. Każde dziecko przed wejściem do sali, w której odbywają się zajęcia dezynfekuje ręce, 

jeśli jest taka możliwość i nie ma to wpływu na przebieg zajęć -zakłada maseczkę ochronną 

lub przyłbicę. 

11. Minimalna przestrzeń w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i jednego 

specjalistę.  

12. Należy zadbać o to, aby sale były wietrzone raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć.  
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13. Pomoce, urządzenia używane w trakcie terapii, powierzchnie w salach należy 

dezynfekować po wizycie każdego dziecka. 

14. Zużyte środki ochrony osobistej, materiały wykorzystywane do dezynfekcji przyborów, 

pomocy do zajęć wykorzystywanych podczas terapii  należy wyrzucać do zamykanego kosza. 

15. W salach, w których będą prowadzone zajęcia, nie może być zabawek, przedmiotów, 

sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować, a wykorzystywane 

przybory należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.  

16. Uczeń nie powinien przynosić na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów.  

17. Uczeń posiada własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia lub w tornistrze .  

18. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z zajęć rewalidacyjnych 

mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, innych dzieci  

i ich rodziców, wynoszący, co najmniej 2 metry.  

19. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej, wyznaczonej  

w szkole, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15 m2  

20. Dzieci na zajęcia rewalidacyjne będą przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 

Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,  

nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.  
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Załącznik nr 16 

 

PRZESTRZEGANIE ZASAD OCHRONY PODCZAS ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, 

SPECJALISTYCZNYCH I WWR 

1.  Z zajęć specjalistycznych, terapeutycznych, rewalidacyjnych w placówce mogą 

korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.  

2. Brak wstępu na teren Ośrodka osób, których obecność nie jest konieczna  

do zapewnienia realizacji zajęć. W przypadku zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-

wychowawczych  

i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, na terenie placówki przebywają jedynie 

osoby, których obecność jest konieczna do zapewnienia realizacji tych zajęć. 

3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały 

kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną  

o zakażenie. 

4. W grupie może przebywać 1 uczeń/wychowanek na 4 m2 na osobę, 2 m dystansu 

społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas 

konsultacji, łącznie z nauczycielem. 

5. W miarę możliwości do prowadzenia zajęć i konsultacji wyznaczona zostanie stała 

sala dla tej samej grupy. 

6. Wchodzący do szkoły mają obowiązek zdezynfekować ręce. 

7. Nauczyciele podczas zajęć mogą zasłaniać twarz za pomocą przyłbicy. 

8. Należy regularnie wietrzyć pomieszczenia. 

9. Należy regularnie dezynfekować często używane powierzchnie użytkowych 

i wyposażenie wykorzystywane do zajęć, szczególnie po zakończeniu zajęć grupy.  

10. W szczególności ważne jest: 

 

-  regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, 

blatów, oparć krzeseł,  

- dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur  

i myszek, włączników świateł. 

11. Pracownik obsługi pilnuje przy wejściu wchodzących, by każdy zdezynfekował 

ręce. 

12. Uczniowie powinni pojedynczo wychodzić do łazienki.  
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Załącznik nr 17 

 

ZASADY KORZYSANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  

1. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki.  

2. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną 

bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między 

pracownikiem a użytkownikami. 

3. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba na powierzchni 4 m2, zachowując odstęp 

1,5 metra do innego czytelnika lub pracownika biblioteki. 

4. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, 

telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często 

używanych. 

5. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce  

i zdezynfekować blat, na którym leżały książek. 

6. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby  

lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. 
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Załącznik nr 18 

PROCEDURA HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ  

I POWIERZCHNI 

  

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, 

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. 
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Załącznik nr 19 

PROCEDURA SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZENIA IZOLATORIUM 

1. Pomieszczenie izolatorium przeznaczone dla uczniów, sprzątane jest po zakończonej 

pracy szkoły (ok. godz. 15.00). 

2. Pomieszczenie izolatorium przeznaczone dla wychowanków Grup Wychowawczych 

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

(ok. godz. 8.00). 

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

obuwie ochronne, przyłbice lub maseczkę 

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

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

przechowywane w miejscach do tego przeznaczonych. 

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

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

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

użytku. 

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

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

9. Pojemniki na śmieci opróżniać codziennie. 

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

11. 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. 

5. Podłogę myć mopem, po umyciu dezynfekujemy i pozostawiamy go  

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. 
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Załącznik nr 20 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE PANDEMII 

COVID-19 W BUSACH SZKOLNYCH SOSW W KRASNYMSTAWIE. 

1.Dziecko może skorzystać z transportu do i ze szkoły pod warunkiem, że jego temperatura 

nie przekracza 370C oraz nie występują u niego objawy chorobowe, takie jak m.in. katar, 

kaszel, duszności. Z dowozu do i ze szkoły mogą korzystać wyłącznie dzieci zdrowe. 

2.Przed wejściem do busa szkolnego osoba sprawująca opiekę podczas dowożenia mierzy 

dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym w obecności rodzica. Pomiar ten 

odnotowuje się na karcie pomiarów wpisując imię i nazwisko dziecka, datę i godzinę 

wykonania pomiaru oraz wynik pomiaru. Wypełniona karta pomiaru przekazywana jest 

pracownikowi szkoły przed wejściem do budynku. 

3.Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych dziecko to nie może skorzystać z dowozu do i ze szkoły. 

4.W przypadku stwierdzenia objawów sugerujących wystąpienie objawów chorobowych 

wskazujących na możliwość wystąpienie choroby zakaźnej dziecko nie zostanie wpuszczone 

do busa szkolnego. O zaistnieniu tej sytuacji rodzice/prawni opiekunowie dziecka zostaną 

zawiadomieni telefonicznie. Ich obowiązkiem jest odebrania dziecka osobiście lub przez inną 

dorosłą osobę przez nich upoważnioną. 

5.Dziecko korzystające z transportu do i ze szkoły jest zobowiązane posiadać przy sobie 

numer telefonu do rodziców/prawnych opiekunów, który jest zobowiązane udostępnić  

na żądanie osoby sprawujące opiekę podczas dowozu. 

6.Dzieci wchodzące do busa szkolnego zobowiązane są do używania maseczek zakrywające 

usta oraz nos. 

7.Przed wejściem do busa szkolnego dzieci zobowiązane są do dezynfekcji dłoni płynem 

dezynfekcyjnym udostępnionym przez osobę sprawującą opiekę podczas dowożenia. 

8.W busie szkolnym dzieci są zobowiązane do zajmowania miejsc wskazanych przez osobę 

sprawującą opiekę podczas dowozu. Miejsca zajmowane przez dzieci muszą gwarantować 

zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego. 

9.Osoby sprawujące opiekę podczas dowozu zobowiązane są do stosowania podczas dowozu 

środków ochrony osobistej, tj. jednorazowych rękawiczek oraz maseczek lub przyłbic. 

10.Zadania opieki podczas dowożenia do i ze szkoły może wykonywać wyłącznie osoba 

zdrowa bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

11.Kierowca busa szkolnego zobowiązany jest do stosowania podczas dowozu środków 

ochrony osobistej, tj. jednorazowych rękawiczek lub dezynfekcji rąk oraz maseczki  

lub przyłbicy. 
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12.Zadania kierowcy busa może wykonywać wyłącznie osoba zdrowa bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

13.Kierowca busa szkolnego jest zobowiązany do odkażenia wnętrza busa szkolnego 

każdorazowo przed rozpoczęciem dowozu oraz po jego zakończeniu płynem do odkażania 

powierzchni. 
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Załącznik nr 21 

 

 PROCEDURA OBOWIĄZKU  INFORMACYJNEGO 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  

w Krasnymstawie. 

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń 

związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARSCov-2 – COVID-19  

i podejmowania działań prewencyjnych oraz wspierających jak również w celu realizacji 

praw oraz obowiązków wynikających z art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z art. 68 ust. 1 pkt 

6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) 

w związku z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu. 

Formularze zawierające dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu stanu 

epidemii lub po wydaniu wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.  

4) Informuję, że nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  

5) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).  

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Krasnymstawie. 

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.  

8) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa, tj. Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu. 
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Załącznik nr 22 

 

PROCEDURA NAUCZANIA W DOMU UCZNIA  

1. Dzień wcześniej, lub w dniu zajęć rodzic i nauczyciel informują się wzajemnie  

o stanie zdrowia ewentualnie uniemożliwiającym prowadzenie zajęć, w celu 

ograniczenia zakażenia chorobą 

 

2. Po przyjściu do domu ucznia nauczyciel dezynfekuje ręce i odbiera od rodzica      

pisemne oświadczenie, że jego dziecko jest zdrowe, nie ma kataru, kaszlu, gorączki, 

duszności ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.  

Do momentu potwierdzenia stanu zdrowia ucznia, nauczyciel pozostaje w maseczce. 

 

3. Nauczyciel i uczeń w pomieszczeniu zajęć przebywają bez maseczek. 

 

4. Rodzic jest zobowiązany do zdezynfekowania przyborów szkolnych i zabawek przed 

zajęciami. 

 

5. Podczas zajęć nauczyciel i uczeń zachowują w miarę możliwości bezpieczny 

społeczny dystans. W razie konieczności nauczyciel dostosowuje dystans  

do możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

6. Zarówno nauczyciel jak i uczeń starają się ograniczyć swój kontakt fizyczny dbając  

o wspólne bezpieczeństwo i zminimalizowanie możliwości zakażenia. 

 

7. Rodzic zobowiązany jest do przewietrzenia pomieszczenia, w którym odbywają się 

zajęcia przed ich rozpoczęciem a także w trakcie, jeśli zachodzi taka konieczność. 

 

8. Nauczyciel i uczeń starają się korzystać tylko z pomocy możliwych  

do zdezynfekowania. Ogranicza się używanie zabawek typu pluszaki. 

 

9. Rodzic zapewnia środki dezynfekcyjne i higieniczne dla ucznia, natomiast 

nauczycielowi organizuje je zakład pracy. 
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Załącznik nr 23 

 
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA 

UCZĘSZCZAJĄCEGO NA ŚWIETLICĘ 
 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję Procedury Bezpieczeństwa oraz Regulaminy  obowiązujący   

w świetlicy SOSW w Krasnymstawie w okresie czasowego zagrożenia epidemicznego 

COVID-19.   

2. Nie wnoszę żadnych zastrzeżeń do w/w dokumentów. 

3. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, 

nauczycieli i pracowników w Ośrodku i innych dzieci COVID-19. Jestem świadoma/y,  

iż podanie przez mnie nieprawdziwych informacji narazi mnie   

na konsekwencje karne oraz może skutkować kwarantanną wszystkich uczestników opieki 

wraz z nauczycielami i dyrekcją, jak również ich rodzinami. 

4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) 

objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.  

5. W dniu przekazania dziecka do świetlicy Ośrodka moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, 

kaszlu, gorączki, duszności ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.       

6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, 

kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały 

kwarantannę.  

7. Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia pracowników Ośrodka  

o ewentualnym wystąpienia zakażenia COVID-19 u mojego dziecka. 

8. Wyrażam zgodę na ewentualny pomiar temperatury u mojego dziecka w trakcie pobytu w 

świetlicy.  

9. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe  

zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od pracowników Ośrodka, odebrania 

dziecka w trybie natychmiastowym z Ośrodka oraz skonsultowanie się  

z lekarzem pierwszego kontaktu..  

10. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora 

Ośrodka lub Kierownika ds. Opiekuńczo – Wychowawczych.  

11. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez pracowników Ośrodka, w tym  

z informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów 

wywieszonymi na terenie Placówki dostępnymi dla Rodziców.  

12. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych  

w przypadku zarażenia COVID-19. 

13. Zapewnię dziecku indywidualną osłonę nosa i ust. 

14. Zobowiązuję się do przestrzegania godzin przyprowadzania i odbioru dziecka ze świetlicy 

szkolnej. 

15. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.  

W przypadku pozytywnej odpowiedzi podać jakie: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Data i podpis 

Rodzica/opiekuna prawnego 

……………………………………………………………………… 
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