
PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-

WYCHOWAWCZYM W JAWORZE PODCZAS TRWANIA PANDEMII COVID – 19 

 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 151 ze zm.),  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.). 

3. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 maja 2020r. 

4. Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki 

uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły.  

5. Rekomendacje GIS dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-

wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze w okresie pandemii COVID-19, 

dotyczą wszystkich pracowników, rodziców/prawnych opiekunów dzieci 

przedszkolnych, uczestniczących w konsultacjach oraz rodziców dzieci 

uczęszczających do placówki w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

2. Celem procedur jest: 

- zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem i rozprzestrzeniania się 

choroby COVID-19. 

3. Procedury określają działania, które należy podejmować przy zastosowaniu 

odpowiednich środków bezpieczeństwa. 

4. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu 

sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w szkole i 

podpisują OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 do niniejszych procedur. 

 

I. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-

WYCHOWAWCZYM W JAWORZE PODCZAS TRWANIA PANDEMII COVID 

– 19 

 

CEL PROCEDURY: 



Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzegania zasad reżimu sanitarnego 

przez pracowników szkoły, dzieci, ich rodziców/prawnych opiekunów w trakcie pandemii  

COVID-19.  

ZAKRES PROCEDURY: 

Określenie zasad, sposobu postępowania i obowiązków/zadań pracowników Ośrodka, 

rodziców/prawnych opiekunów dzieci przedszkolnych, uczestniczących w konsultacjach oraz 

rodziców dzieci uczęszczających do placówki w ramach wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka, w zakresie bezpieczeństwa i przestrzegania zasad higieny podczas pobytu w szkole. 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI: 

Dyrektor: 

- określa zakres odpowiedzialności i obowiązków nauczycieli i personelu pomocniczego 

podczas przebywania w szkole,  

- ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w szkole, 

- zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci i pracy, odpowiada za organizację 

pracy, wdraża zalecenia i dyspozycje MZ, GIS, MEN i organu prowadzącego. 

 

Nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni:  

- sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć (liczba dzieci w grupie, objawy chorobowe, 

warunki higieniczna i inne związane z BHP),   

- są zobowiązani do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego i dopilnowywania w tym 

zakresie dzieci (nie dopuszczają do kontaktu między uczniami z poszczególnych grup, każda 

grupa korzysta tylko z jednej, specjalnie przygotowanej sali),  

- informują Dyrektora placówki oraz rodziców o podejrzeniu zachorowania występującego u 

dziecka lub pracownika. 

 

Personel pomocniczy: 

- przestrzega zaostrzonego reżimu sanitarnego i dopilnowuje w tym zakresie dzieci,   

- w ciągu dnia odkaża elementy ciągów komunikacyjnych (tj.klamki, włączniki, poręcze), a 

po zakończeniu zajęć przeprowadza dezynfekcję pomieszczeń, 

- dba o możliwość dostępu do odpowiednich środków higienicznych w sali/toalecie. 

 

Rodzic/ opiekun: 

-rodzic jest zobowiązany do wnikliwego obserwowania dziecka pozwalającego na 

dostrzeżenie symptomów zakażenia COVID-19, 

- przekazuje nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, 



- nie przyprowadza dziecka do Ośrodka, jeżeli dziecko ma objawy infekcji (kaszel, stan 

podgorączkowy, katar, osłabienie) lub w domu przebywa ktoś na kwarantannie czy w izolacji, 

- jest w stałym kontakcie z placówką (reaguje na każdy kontakt telefoniczny, mailowy z 

Ośrodkiem) w sytuacjach szczególnych, kiedy niezbędny jest kontakt osobisty zachowuje 

dystans 2 m (stojąc w strefie bezpieczeństwa),  

- jest wyposażony w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczka), każdorazowo 

dezynfekuje ręce podczas ewentualnego przebywania na terenie Placówki, 

- przypomina i wdraża dziecko do przestrzegania podstawowych zasadach higieny, 

OPIS PROCEDURY: 

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte. Wejścia 

do placówki sygnalizuje się dzwonkiem. Przed wejściem będzie mierzona 

temperatura. 

2. Na teren Ośrodka mogą wejść tylko osoby zdrowe.  

3. Do Ośrodka nie będą wpuszczani: pracownicy, dzieci, ich rodzice z objawami 

chorobowymi wskazującymi na infekcję (kaszel, katar, stan podgorączkowy, 

osłabienie, wymioty, wysypka, itp.) 

4. Dzieci do szkoły przyjmowane są na podstawie złożonych przez rodziców oświadczeń 

dotyczących dziecka i jego rodziny - załącznik nr 1 do „Procedur obowiązujących w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze podczas trwania pandemii 

COVID-19”. 

5. Nauczyciele i pomoce nauczyciela wyposażeni są w środki ochrony osobistej 

(maseczki/przyłbice, rękawiczki, fartuchy flizelinowe do czynności higienicznych 

oraz środki czystości i dezynfekcyjne). W celu lepszej dezynfekcji rąk unikać 

noszenia biżuterii. 

6. Wszyscy dorośli, przed wejściem do szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk (płyn 

do dezynfekcji umieszczony jest przy drzwiach wejściowych).  

7. Dzieci są odbierane od rodziców/przewoźników po uprzednim zmierzeniu temperatury 

dziecka przez pracownika placówki, przy pomocy termometru bezdotykowego.  

8. Dzieci bezpośrednio po przyjściu obowiązkowo myją ręce (nie używają płynów 

dezynfekujących). 

9. Liczebność grup jest pomniejszona, tak, aby zapewnić możliwość utrzymania 

zalecanych odstępów pomiędzy dziećmi i opiekunami. 

10. Sale szkolne przygotowane są zgodnie z wymogami bezpieczeństwa zawartymi w 

wytycznych GIS, MZ, MEN. 

11. Grupy szkolne mogą przebywać na terenach zielonych w obrębie placówki, a także na 

boisku po uzgodnieniu z Dyrektorem.  

12. Na bieżąco utrzymuje się w czystości sale, sprzęty, włączniki, uchwyty, poręcze, ciągi 

komunikacyjne.  

13. Uczniowie posiadają własne przybory szkolne, podręczniki. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami między sobą.  

14. Na terenie Ośrodka nie ma konieczności zasłaniania ust i nosa przez pracowników i 

dzieci. Jednak nie ma przeszkód do stosowania takiej formy zabezpieczenia. 



15. W windzie jednorazowo może przebywać jedno dziecko i jeden opiekun. 

 

II. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA 

PRZEZRODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO/PRZEWOŹNIKA                                                   

W SZKOLE  

 

CEL PROCEDURY: 

Określenie sposobu postępowania nauczycieli, personelu pomocniczego w sytuacji 

przyprowadzania i odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego/przewoźnika, zgodnie z 

zasadami bezpieczeństwa podczas trwania pandemii COVID-19. 

ZAKRES PROCEDURY: 

Określenie zasad, sposobu postępowania i obowiązków/zadań pracowników szkoły i 

rodziców/prawnych opiekunów/przewoźnikówpodczas przyprowadzania i odbierania dzieci 

zeszkoły. 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:  

Dyrektor:  

- określa zakres odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela i pracowników szkoły podczas 

przyprowadzania i odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego/ przewoźnika. 

Nauczycielei inni pracownicy pedagogiczni: 

- mają obowiązek dopilnować, aby wyznaczona osoba odebrała dziecko od rodzica/ opiekuna 

prawnego/przewoźnika czekającego przy wejściu do szkoły, zaprowadziła do szatni oraz 

odprowadziła je ubrane do rodzica/opiekuna prawnego/przewoźnika, który je odbiera, 

-w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów nauczyciel odmawia rodzicowi 

/prawnemu opiekunowi/przewoźnikowi przyjęcia dziecka, o czym zawiadamia Dyrektora,  

 

Wyznaczona osoba:  

- odbiera dziecko od rodziców/prawnych opiekunów/przewoźnika przy wejściu do szkoły 

(dezynfekując uprzednio ręce), 

- mierzy w obecności rodzica temperaturę dziecka ( w przypadku dowozu, dziecko ma także 

mierzoną temperaturę przez pracownika dowozu przy odbiorze z domu), 

- pilnuje, aby dziecko zaraz po wejściu do szkoły/sali umyło dokładnie ręce, 

 

Rodzic/ prawny opiekun/ przewoźnik: 



- czeka z dzieckiem przy wejściu do szkoły (w razie deszczu w wyznaczonej strefie 

bezpiecznej), aż dziecko zostanie odebrane przez wyznaczoną osobę, 

- czeka na wynik pomiaru temperatury dziecka, 

- w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury lub innych niepokojących objawów 

infekcji zobowiązany jest do zabrania dziecka z powrotem do domu.  

 

OPIS PROCEDURY: 

1. Do szkoły przyprowadza dziecko rodzic lub prawny opiekun. 

2. Dopuszcza się przyprowadzanie i odbiór dziecka przez przewoźnika. 

3. Do szkoły przyjmowanesą tylko zdrowe dzieci, bez objawów infekcji.  

4. Przy przyjęciu każde dziecko ma mierzoną temperaturę, a rodzic/prawny opiekun 

czeka aż pomiar zostanie dokonany.  

5. Dzieci objęte dowozem mają dokonywany pomiar temperatury przy przyjęciu dziecka 

na pokład środka transportu. 

6. Rodzice/ prawni opiekunowie/przewoźnicy nie wchodzą na tren placówki bez istotnej 

potrzeby. 

7. Dziecko jest przyprowadzane i odprowadzane do szatni przez wyznaczoną osobę, 

która pilnuje, aby umyło ono ręce. 

8. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji dziecko nie jest przyjmowane do szkoły.  

 

III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU 

DZIECKA W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA 

 

1. Przy organizowaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka obowiązują 

takie same zasady, jak te określone w procedurach bezpieczeństwa, a ponadto te, 

które są wymienione poniżej.  

2. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są organizowane stacjonarnie 

dla dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni zadeklarowali gotowość 

przyprowadzenia dzieci na zajęcia. 

3. Specjaliści zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizują zdalne 

nauczanie według dotychczasowych zasad z dziećmi, które pozostają w czasie 

pandemii koronawirusa w domu.  

4. Dziecko przyprowadza tylko jedna osoba i przychodzi tylko z dzieckiem mającym 

pozostać w placówce.  

5. GIS nie zaleca stosowania środków do dezynfekcji rąk przez dzieci, zwłaszcza do 

6 lat. Wynika to z możliwości wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych, 

przede wszystkim reakcji uczuleniowych. Produkty biobójcze, ze względu na 

skład, nie są przeznaczone typowo dla dzieci. W związku z tym to rodzic będzie 

decydował o dezynfekcji rąk u dziecka płynem do dezynfekcji rąk. 



6. Nauczyciel/specjalista dokonuje przy wejściu do placówki pomiaru temperatury 

wchodzącemu dziecku. W przypadku podwyższonej temperatury dziecko nie 

zostanie wpuszczone na teren Ośrodka. 

7. Dzieci uczestniczące w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

zwolnione są z obowiązku noszenia maseczki. Rodzic decyduje, czy dziecko 

będzie miało założoną maseczkę. Z chwilą wejścia do placówki rodzic zabiera 

maseczkę do domu. 

8. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel/specjalista ma prawo 

odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia i poinformować rodzica o konieczności 

udania się na konsultacje lekarskie.  

9. Rodzic odprowadza dziecko do drzwi. Jednocześnie zobowiązany jest do 

zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki, jak i 

innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2 metry. Rodzic zobowiązany 

jest do noszenia rękawiczek i maseczki. 

10. Tylko w uzasadnionych przypadkach rodzic może uczestniczyć w zajęciach; 

rodzić zobowiązany jest do założenia rękawiczek, maseczki, pomiaru temperatury 

przed wejściem na teren Ośrodka.   

11. Dzieci przyprowadzane są na ustaloną wcześniej godzinę i odbieranie punktualnie, 

żeby zminimalizować ryzyko zakażenia w sytuacji spotkania z innym dzieckiem 

i/lub jego rodzicem. 

12. Zajęcia z wczesnego wspomagania będą się odbywać w systemie jedno dziecko 

jeden terapeuta. 

13. Nauczyciele/specjaliści realizujący te zajęcia zobowiązani są do zakładania 

rękawiczek oraz maseczek. 

14. Rodzice wyjaśniają dziecku, że nie może zabierać ze sobą do Ośrodka zabawek i 

niepotrzebnych przedmiotów.  

15. Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, 

m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu 

częstego dotykania oczu, nosa i ust.  

16. Rodzice zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas 

kichania czy kasłania. Na ile rozwój psychofizyczny dziecka na to pozwala.  

 

IV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIA WIRUSEM POWODUJĄCYM COVID 19  W  SZKOLE 

CEL PROCEDURY 

Celem procedury jest określenie sposobu postępowania nauczycieli, personelu pomocniczego 

oraz dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze w sytuacji 

podejrzenia zakażenia w czasie trwania pandemii koronawirusa. 

 

ZAKRES PROCEDURY 

 



Procedura wypracowana na wypadek zaobserwowania objawów chorobowych u 

dzieci/dorosłych oraz podejrzenia zakażenia koronawirusem. 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI: 

Dyrektor:   

- określa zakres odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela oraz pracowników Ośrodka na 

wypadek podejrzenia zakażenia podczas trwania epidemii COVID-19, 

- nadzoruje poprawność procedur oraz odpowiednie ich stosowanie, 

- dba o bezpieczeństwo epidemiologiczne pracowników Ośrodka oraz 

uczniów/wychowanków szkoły poprzez wydzielenie pomieszczenia do izolacji, zapewnienie 

w nim środków ochrony osobistej tj. maseczka, przyłbica, rękawiczki, fartuch/ kombinezon 

oraz środków dezynfekujących, 

- w przypadku podejrzenia zachorowania u dziecka lub innego pracownika placówki, 

postępuje zgodnie z zaleceniami GIS tzn. kontaktuje się telefonicznie z: 

● rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, 

● ze stacją SANEPID,  

● Oddziałem zakaźnym – celem ustalenia dalszego postępowania.  

- w przypadku otrzymania potwierdzonej informacji o zakażeniu/ podejrzeniu zakażenia 

informuje organ prowadzący i organ nadzorujący o zaistniałym fakcie i zleca dalsze 

czynności pracownikom, mające na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia się,  

 

Nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni: 

- zgłaszają zaobserwowane objawy chorobowe u dziecka/pracownika do Dyrektora, 

-dopilnowują, aby podejrzany został odizolowany (umieszczony w izolatce szkolnej, którą 

jest gabinet pielęgniarki), 

- w przypadku potwierdzonej informacji o zakażeniu/ podejrzeniu zakażenia informuje 

rodziców innych dzieci. 

 

Personel pomocniczy: 

- pozostaje z odizolowanym dzieckiem w wyznaczonym pomieszczeniu przy zastosowaniu 

maksimum ostrożności, wykorzystując dostępne środki ochrony osobistej oraz środki 

dezynfekcyjne, 

- monitoruje na bieżąco stan dziecka i informuje Dyrektora w przypadku jego pogorszenia się. 

 

Rodzice/ prawni opiekunowie: 

 

- po uzyskaniu informacji ze szkoły o konieczności zabrania dziecka, rodzice najpóźniej w 

ciągu godziny przybywają do placówki, 

- informują Dyrektora/ nauczyciela o powziętych wobec dziecka działaniach, w tym 

konsultacjach lekarskich, 



- niezwłocznie informują placówkę o potwierdzonym zakażeniu COVID- 19 u dziecka lub 

innego członka rodziny, z którym miało ono kontakt, o objęciu izolacją lub kwarantanną 

członków rodziny, 

- po przebytej infekcji dostarczają zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe i może 

uczęszczać do szkoły. 

OPIS PROCEDURY: 

1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka jest ono niezwłocznie 

izolowane w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu, które jest wyposażone w 

środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekujące. 

2. Jeśli stan dziecka ulega szybkiemu pogorszeniu pielęgniarka lub inna wyznaczona 

przez Dyrektora osoba wzywa Pogotowie Ratunkowe, z zaznaczeniem, że dziecko 

ma objawy choroby zakaźnej. 

3. O wystąpieniu objawów informowany jest rodzic/ prawny opiekun, który jest 

zobowiązany w przeciągu godziny odebrać dziecko zeszkoły. 

4. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza pozostałe dzieci do innej wyznaczonej 

sali, a pomieszczenie, w którym przebywało dziecko z objawami chorobowymi, 

jest myte i dezynfekowane. 

5. W przypadku wystąpienia objawów u pracownika szkoły niezwłocznie przerywa 

on pracę, informuje o tym Dyrektora. Pomieszczenia, w których przebywał 

pracownik są myte i dezynfekowane.  

6. W tym czasie wstrzymuje się wszelkie wyjścia i wejścia do placówki.  

7. Dyrektor lub wyznaczona osoba sporządza listę osób, z którymi osoba z objawami 

chorobowymi miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją pracownikowi 

stacji sanitarno- epidemiologicznej.  

8. O objawach chorobowych dzieci lub pracowników Dyrektor informuje organ 

prowadzący. Informowani są też rodzice pozostałych dzieci.  

9. W przypadku uzyskania informacji od rodzica, pracownika o potwierdzonym 

zarażeniu COVID-19 Dyrektor przekazuje informację do organu prowadzącego i 

stacji sanitarno- epidemiologicznej i stosuje się do instrukcji postępowania 

wydanej przez powyższe organy.  

10. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka lub pracownik po przebytej chorobie 

COVID-19, zobowiązani są poinformować nauczyciela lub dyrektora, że osoba 

jest zdrowa (obowiązkowe jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego). 

 

V. PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU  

CEL PROCEDURY: 

Określenie sposobu postępowania nauczycieli i personelu pomocniczego podczas 

organizowania zabaw na świeżym powietrzu oraz określenie norm i zasad korzystania zboiska 

zgodnie z zasadami bezpieczeństwa podczas trwania pandemii COVID-19. 

ZAKRES PROCEDURY: 



Określenie zasad, sposobu postępowania i obowiązków/zadań pracowników szkoły podczas 

przebywania dzieci na świeżym powietrzu. 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI: 

Dyrektor: 

- określa zakres odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela i pracowników szkoły podczas 

organizowania zabaw na boisku i spacerów na terenie placówki. 

Nauczyciele: 

- pilnuje, aby zabawy organizowane na świeżym powietrzu (spacery, zabawy na boisku) 

spełniały wszystkie wymogi bezpieczeństwa higienicznego, 

- przed skorzystaniem z boiska, terenu przyszkolnego nauczyciel danej grupy informuje 

Dyrektora /Wicedyrektora, 

- po powrocie z wyjścia pilnuje, aby dzieci umyły ręce, a dorośli je zdezynfekowali.  

Personel pomocniczy:  

- przestrzega zaostrzonego reżimu sanitarnego podczas zabaw na świeżym powietrzu, 

- po zakończeniuzajęć na boisku dezynfekuje znajdujące się na nim sprzęty, 

OPIS PROCEDURY: 

1. Przed wyjściem na świeże powietrze i po powrocie z niego, poszczególne grupy 

korzystają z szatni szkolnej rotacyjnie, tak by dzieci z różnych grup nie stykały się ze 

sobą na terenie szkoły. 

2. Na boisku uczniowie mogą przebywać tylko za zgodą Dyrektora. 

3. Po zakończonych zajęciach urządzenia na boisku są umyte przy pomocy detergentu 

lub zdezynfekowane. Jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć je przed 

używaniem. 

4. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Jaworze, np. spacerów do parku. 

5. Grupy szkolne mogą przebywać na boisku szkolnym lub terenie Ośrodka rotacyjnie, w 

różnych godzinach, miejscach. 

6. Podczas pobytu uczniów na terenie Ośrodka należy je wdrażać do prawidłowego 

zachowania się: 

- bezpiecznego korzystania z urządzeń, 

- powstrzymywać przed wkładaniem rąk do buzi i obgryzaniem paznokci, 

- wycierania nosa w chusteczkę jednorazową. 

7. W czasie pobytu na terenie Ośrodka nauczyciele i personel pomocniczy powinni 

zachować zalecany 1,5 metrowy dystans społeczny. 

8. Nauczyciele i personel pomocniczy powinni być wyposażeni w środki ochrony 

osobistej. 



9. Podczas zajęć uczniom nie wolno oddalać się samowolnie z terenu Ośrodka. 

10. Z terenu szkolnego rodzic lub opiekun może odebrać dziecko, ale zobowiązany jest 

zachować dystans społeczny 2m od pracowników, innych dzieci i ich rodziców.Po 

odebraniu dziecka z zajęć należy niezwłocznie opuścić teren Ośrodka.  

11. Po powrocie do sali uczniowie niezwłocznie i dokładnie myją ręce przy użyciu mydła. 

VI. PROCEDURA SZYBKIEJ ŚCIEŻKI KOMUNIKACJI Z RODZICAMI 

CEL PROCEDURY: 

Zapewnienie szybkiej i skutecznej komunikacji między szkołą i rodzicami/opiekunami 

prawnymi w czasie trwania pandemii COVID – 19. 

ZAKRES PROCEDURY: 

Określenie zasad, sposobu postępowania i obowiązków/zadań uczestników komunikacji 

pomiędzy szkołą i rodzicami/prawnymi opiekunami. 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI: 

Dyrektor: 

- odpowiada za zapoznanie pracowników i rodziców/ opiekunów prawnych z niniejszą 

procedurą oraz za wdrożenie i nadzór nad jej stosowaniem, 

 

Nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni:  

- weryfikują i uzupełniają dane kontaktowe (aktualny numer telefonu każdego rodzica/ 

opiekuna dziecka), 

- robią zbiorczą listę kontaktową szkoły zawierającą: imiona i nazwiska dzieci oraz 

rodziców/opiekunów prawnych i numerów telefonów kontaktowych i umieszczają ją 

w sekretariacie, u dyrektora Ośrodka. 

 

Rodzic/ opiekun: 

- udostępnia aktualny numer telefonu kontaktowego, 

- odbiera telefony ze szkoły, od nauczyciela, 

- reaguje niezwłocznie na informacje zeszkoły, 

- przekazuje do szkoły istotne informacje zwrotne nt. zakażenia, izolacji, kwarantanny w 

rodzinie, 

- postępuje zgodnie z wytycznymi Sanepid-u lub szpitala,  

OPIS PROCEDURY: 



1. Rodzice/ opiekunowie prawni wychowanków zobowiązani są do udostępnienia 

aktualnych numerów telefonów kontaktowych, a w przypadku ich zmiany, do 

niezwłocznej aktualizacji. 

2. Wychowawca klasy sporządza zbiorczą listę kontaktową, zawierającą: imię i nazwisko 

dziecka, imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów prawnych oraz numery telefonów 

kontaktowych (w miarę możliwości numery obojga rodziców i numer stacjonarny). 

3. Lista kontaktowa znajduje się w sekretariacie, u dyrektora. 

4. Numerem kontaktowym ze szkołą jest dla rodzica numer Ośrodka: 

 76/ 870 24 72. 

5. W przypadku konieczności kontaktu z rodzicem, dyżurujący nauczyciel wykonuje 

połączenie z telefonu w sekretariacie Ośrodka. 

6. Rodzic odbiera telefony ze szkoły i niezwłocznie reaguje na informacje.   

7. W przypadku powiadomienia o prawdopodobnej infekcji rodzic jest zobowiązany 

do odebrania dziecka ze szkoły w przeciągu godziny. 

8. W przypadku braku odzewu rodzica na próby kontaktu, dyrektor Ośrodka zastrzega 

sobie prawo do nieprzyjęcia dziecka do placówki w dniu następnym bez uprzedniego 

wyjaśniania zaistniałej sytuacji przez rodzica. 

9. W przypadku podejrzenia lub diagnozy zakażenia COVID-19 u dziecka lub członka 

rodziny, rodzic niezwłocznie informuje telefonicznie o tym fakcie dyrektora Ośrodka 

(76/ 870 24 72). 

10. W przypadku podejrzenia lub diagnozy zakażenia COVID-19 u innego dziecka lub 

pracownika szkoły, rodzic niezwłocznie zostaje powiadomiony przez dyrekcję 

Ośrodka. 

11. Rodzice/prawni opiekunowie stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić 

czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po 

przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do szkoły zaświadczenia 

lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne 

przyjęcie. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Procedury zostają umieszczone na stronie internetowej Ośrodka. 

2. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy 

lub na wniosek nauczycieli Dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian mogą być 

również rodzice. 

3. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem: 21.05.2020r. 

4. Procedury obowiązują do odwołania.  


