
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO 

W KOSZALINIE

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r.)

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

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r.)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r.)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. ze zm.)

• Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. oraz z 2020 r.)

• Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół 
podstawowych, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i 
innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3.

DZIECKO/UCZEŃ - PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA, SZKOŁA 
PONADPODSTAWOWA, RW

• Dziecko/uczeń jest przyprowadzany do głównych drzwi wejściowych placówki, skąd 
odbiera je pracownik ośrodka.

• Pracownik ośrodka dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka/ucznia w holu 
wejściowym szkoły.

• Po wejściu do placówki uczeń niezwłocznie myje ręce/dezynfekuje ręce.

• Dziecko/ uczeń po zakwalifikowaniu do wejścia do szkoły jest kierowany przez 
pracownika ośrodka do szkoły lub świetlicy szkolnej/ zgodnie z planem zajęć/

• Podwyższona temperatura ciała dziecka/ucznia (37,5 stopni i wyżej) nie pozwoli na 
przyjęcie dziecka/ucznia do placówki, rodzic/opiekun, czekający przed drzwiami 



placówki przejmuje opiekę nad dzieckiem/uczniem. Uczeń przychodzący 
samodzielnie do placówki a wskazujący na objawy chorobowe, zostaje odizolowany 
(pokój chorych) a rodzice/prawni opiekunowie wezwani do natychmiastowego 
odebrania dziecka/ucznia.

• Pomiar temperatury ciała dziecka/ucznia odbywa się każdego dnia.

• Dziecko/uczeń przychodzi do placówki zdrowe, bez objawów chorobowych 
(duszności, kaszel, katar, bóle mięśni, głowy, gorączka).

• Dziecko/uczeń musi posiadać mydło w płynie z dozownikiem oraz ręcznik papierowy, 
przybory te pozostają w klasie i muszą być uzupełniane na bieżąco /środki te służą do 
indywidualnego użytku/. W celu zachowania zasad higieny uprasza się o doposażenie 
dziecka/ucznia w osobisty pojemnik/śniadaniówkę do przechowywania maski, w 
czasie kiedy nie będzie ona używana. 

• Dziecko/uczeń nie może przynosić ze sobą do szkoły zbędnych rzeczy takich jak 
biżuteria oraz np. zabawki. 

• Dziecko/uczeń nie jest zobowiązany do noszenia maseczki w klasie, jest natomiast 
zobowiązany (jeśli pozwala na to zdrowie) do noszenia maseczki podczas 
przemieszczania się pomiędzy częściami A, B, C budynku.

• Dzieci/uczniowie w klasach zachowują dystans społeczny (siedzą w wyznaczonym 
przez nauczyciela miejscu).

• Dzieci/uczniowie korzystają tylko z własnych przyborów szkolnych, przybory te są 
odkładane w wyznaczone przez nauczyciela miejsce.

RODZIC/OPIEKUN

• Rodzic przyprowadza dziecko/ucznia do placówki i odbiera o wyznaczonej godzinie 
zgodnie z planem lekcji.

• Rodzic po przyprowadzeniu dziecka zobowiązany jest poczekać przed placówką na 
wynik pomiaru temperatury ciała dziecka. Jeśli jest ona prawidłowa, uczeń/dziecko 
pozostaje pod opieką pracownika szkoły. 

• W świetlicy szkolnej przebywają tylko dzieci/uczniowie pracujących rodziców (po 
wcześniejszym zapisaniu dziecka/ucznia).  Podanie o udział dziecka/ ucznia w 
zajęciach świetlicowych składamy u wychowawcy klasy w dniu rozpoczęcia roku 
szkolnego, wyniki rekrutacji będą znane dnia następnego.

• Rodzic w kontakcie z pracownikami szkoły przestrzega zasad zachowania dystansu 
społecznego, zasłania nos i usta.

• Rodzic może przebywać na terenie placówki jedynie po wcześniejszym uzyskaniu 
zgody (w wyjątkowych sytuacjach).



• Kontakt z pracownikami placówki odbywać się będzie telefonicznie, pocztą 
elektroniczną, oraz poprzez dokumentację papierową – skrzynka przy drzwiach 
wejściowych budynku.

• W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (wystąpienia objawów: 
duszności, kaszel, gorączka) u dziecka, rodzica lub innego członka rodziny 
zamieszkującego w jednym gospodarstwie domowym, należy pozostać w domu i 
niezwłocznie poinformować o fakcie dyrektora placówki. 

• Rodzic pozostaje w ścisłym kontakcie z wychowawcą klasy (sposób kontaktu ustalony 
po  rozpoczęciu roku szkolnego), przestrzega ustalonych zasad współpracy ze szkołą.

• Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania niniejszej procedury, zapoznanie się z nią 
potwierdza w dniu rozpoczęcia roku szkolnego (wraz z załącznikami 1 i 2)

• Rodzice zobowiązani są do posiadania w dniu rozpoczęcia roku szkolnego maseczki 
oraz własnego długopisu.

GRUPY WYCHOWAWCZE

• Nauczyciel grup wychowawczych kontroluje przestrzeganie zasad higieny wśród 
wychowanków.

• Nauczyciel grup wychowawczych wraz z wychowankami  przebywa w wyznaczonej 
sali.

• Pomieszczenia w których pracuje/przebywa nauczyciel grup wychowawczych należy 
wietrzyć co godzinę.

• Uczeń/ wychowanek przebywa w grupach wychowawczych od poniedziałku do 
piątku.

• Uczeń/wychowanek jest zaopatrzony w 5 maseczek oraz pojemniczek/ śniadaniówkę 
do przechowywania maseczki używanej w danym dniu. 

• Uczeń/ wychowanek jest zaopatrzony w odzież w ilości zabezpieczającej świeżą 
odzież każdego dnia tygodnia. Musi posiadać komplet odzieży zabezpieczający 
ewentualne zabrudzenia. (6 kompletów składających się z bielizny, koszulki, spodni, 
skarpet, bluzy). Odzież po zdjęciu na koniec dnia w całości będzie odkładana do 
worków (worki zapewnia rodzic) i zostanie zabrana na koniec tygodnia do domu w 
celu wyprania. 



KORZYSTANIE Z BUSA SZKOLNEGO

• Dziecko/uczeń korzysta z przejazdu busem szkolnym zgodnie z czasowym 
harmonogramem .

• Osoby podróżujące busem zobowiązane są do zasłaniania nosa i ust maseczką.

• Z przejazdu busem szkolnym korzysta tylko osoba zdrowa, bez objawów 
chorobowych : kaszel, katar, gorączka, ból mięśni i głowy.

• Siedziska samochodu zabezpieczone są ceratą lub folią i sukcesywnie odkażane.

• Samochód po każdorazowym przejeździe jest wietrzony.

• Pozostałe warunki użytkowania busa szkolnego pozostają bez zmian, zgodnie 

z regulaminem dowozów.

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM 
KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

• Uczeń u którego podejrzewa się zakażenie koronawirusem lub chorobą COVID-19 
(duszności, kaszel, gorączkę) zostaje bezzwłocznie odizolowany w pokoju chorych 
(pomieszczenie w części B budynku szkoły, sala 19).

• Dyrektor lub wicedyrektor / pracownik szkoły wskazany przez dyrektora bezzwłocznie
zawiadamia rodziców/opiekunów o zaistniałej sytuacji.

• Dyrektor zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną.

                                                          


