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 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ ZAJĘĆ W CZASIE PANDEMII COVID-19 

OD V5 MAJA 2020R W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM.J.KORCZAKA W 

NOWEJ SOLI 

1.Organizacja zajęć opiekuńczych i dydaktycznych  w klasach , zespołach edukacyjno –

terapeutycznych , zajęć indywidualnych i rewalidacyjnych  w SOSW w Nowej Soli 

a. Na zajęcia może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych , którego rodzic 

wyraził zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym przez  

pracownika szkoły 

b. Zajęcia opiekuńczo –wychowawcze i dydaktyczne  oraz zajęcia rewalidacyjne będą prowadzone w 

placówce od 730-1430 .Warunkiem przyjęcia dziecka jest wypełnienie przez rodzica deklaracji 

uczestnictwa na zajęciach – oświadczenia –załącznik nr 1 

c. Realizacja podstawy programowej w klasach I-III oraz w zespołach edukacyjno- terapeutycznych 

odbywać się będzie w formie zajęć stacjonarnych lub w formie kształcenia na odległość w 

określonych godzinach , pozostałe godziny to zajęcia opiekuńcze 

d. Każda grupa dzieci ma wyznaczoną salę. Do grupy w miarę możliwości przyporządkowani są ci sami 

opiekunowie( nauczyciele, wychowawcy, pomoce nauczyciela , terapeuci ) 

f. W sali zajęć dydaktycznych odległości między stanowiska dla uczniów powinny wynosić min. 1, 5 m 

( 1 uczeń – 1 ławka ). Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać 

się przyborami między sobą 

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

w czasie zajęć 

i. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy nie rzadziej niż raz na 45 minut .Grupa spędza 

przerwy pod nadzorem nauczyciela 

j. W sali  w której przebywa  grupa uczniów / uczeń  , nie mogą się znajdować przedmioty i sprzęty , 

których nie można skutecznie  zdezynfekować ( dywany, pluszowe zabawki, puzzle ) 

k. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt 

sportowy oraz podłoga powinny  zostać umyte i zdezynfekowane 

l. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw  / siłowni /  boiska wg harmonogramu , który uniemożliwi 

stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły 

m. Zajęcia rewalidacyjne i indywidualne odbywają się w określonych salach zgodnie z planem zajęć . 

Zajęcia rewalidacyjne trwają 30 minut, są to zajęcia indywidualne 1 uczeń – 1 nauczyciel 

n. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów w związku z godzinami dowozu uczniów z gmin 

oraz na wniosek rodziców. Zajęcia świetlicowe są organizowane w salach dydaktycznych w budynku 

przy ul..B. Getta  oraz w budynku przy ul. Arciszewskiego zgodnie z miejscem zajęć dydaktycznych 

o. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci oraz kadra pedagogiczna, którzy objęci są kwarantanną 

lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej  
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p. Nauczyciele i inni pracownicy placówki powinni zachować dystans społeczny między sobą , w 

każdej przestrzeni szkoły , wynoszący min 1,5 m  

2. Przyprowadzanie uczniów do placówki oraz odbieranie uczniów ze szkoły 

a. Rodzice i opiekunowie  przyprowadzają dziecko do szkoły w godzinach 730-800 do przedsionka 

szkoły – korytarz w budynku przy ul. Arciszewskiego 13 oraz w budynku przy ul.B.Getta  .  

b. W przedsionku szkoły może znajdować się tylko jeden rodzic/ opiekun z dzieckiem / dziećmi 

c. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający /odbierający dzieci do/ze szkoły muszą zachować dystans 

społeczny wynoszący min 1,5 m w odniesieniu do pracowników , innych rodziców i ich dzieci  

Odbieranie dzieci odbywa się w ustalonych z rodzicami/ opiekunami godzinach . Przy odbieraniu 

dzieci rodzic/opiekun czeka na dziecko w przedsionku szkoły, gdzie przyprowadzi je przydzielony 

grupie wychowawca /pomoc nauczyciela 

d. Każdy rodzic /opiekun zobowiązany jest do podpisania oświadczenia  dotyczącego zasad 

bezpieczeństwa  i  zgody na codzienne mierzenia temperatury dziecka 

e. Rodzice / opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przedsionka szkoły przy czym muszą 

rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności ( osłona ust, nosa, rękawiczki 

jednorazowe)  

f. Do szkoły dzieci  przyprowadzane/odbierana   są  przez osoby zdrowe 

g. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do szkoły. Rodzic/ opiekun niezwłocznie o tym fakcie informuje placówkę 

telefonicznie  nr  683882440 lub mailowo : sosw.nsol@wp.pl  

h.  Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować  go w odrębnym 

pomieszczeniu  - izolatorium i niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka 

ze szkoły- rodzic powinien odebrać dziecko do dwóch godzin od momentu powiadomienia  

3. Higiena czyszczenie i dezynfekcja powierzchni 

a. Wszystkie osoby wchodzące do placówki muszą zdezynfekować dłonie płynem znajdującym się 

przy wejściu do szkoły oraz powinny mieć zakryte  usta i nos - nie dotyczy uczniów. 

b. Wszyscy pracownicy i dzieci mają obowiązek regularnego mycia rąk 

c. Wszystkie przybory i sprzęty  po każdym użyciu przez dzieci należy dokładnie dezynfekować i myć 

e. Pracownicy placówki dbają o utrzymanie czystości ciągów komunikacyjnych , dezynfekcję toalet, 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich , w tym blatów w salach, klawiatury 

, wyłączników 

f. Każdy pracownik odznacza realizację prac porządkowych i dezynfekcji pomieszczeń   do karty 

monitoringu w sekretariacie szkoły .Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń 

producenta znajdujących się na opakowaniu środka dezynfekcji  
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g. nauczyciele, wychowawcy  i pozostali pracownicy placówki są zaopatrzeni w indywidualne środki 

ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki , maseczki, przyłbice 

h. Nie wolno nosić biżuterii w szkole- na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, 

zegarków, bransoletek gdyż utrudniają one prawidłowe mycie i dezynfekcję rąk.  

I .Zużyte środki ochrony indywidualnej należy wyrzucać do zamykanych i opisanych koszy wyłożonych 

workiem foliowym znajdującym się na korytarzu – parter w budynkach przy ul. Arciszewskiego oraz 

ul. B.Getta  

j. W przypadku konieczności podania posiłku  w klasach należy korzystać z naczyń jednorazowych, a 

po ich użyciu wyrzucić je do kosza na śmieci. Kubki jednorazowe  są do pobrania w sekretariacie 

szkoły 

 

4. Przygotowanie i wydawanie posiłków 

a. Przy organizacji żywienia w placówce , obok warunków higienicznych wymaganych przepisami 

prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady 

szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników – środki ochrony 

osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny , mycia i dezynfekcji i stanowisk pracy , opakowań produktów 

, sprzęty kuchennego , naczyń stołowych ora z sztućców 

b. Personel kuchni powinien ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły do niezbędnego minimum 

c. Uczniowie spożywają posiłki na stołówce w ustalonych godzinach 1300-1400  

d. Przy stoliku może jeść  jedno dziecko .Po posiłku pracownik odpowiedzialny  ma obowiązek 

zdezynfekować krzesła, blaty stołu, przy którym jadły dzieci 

e. Dla osób korzystających z obiadów w placówce nie będących pracownikami obiady wydawane są 

na wynos. Z zachowaniem zasady wydawania obiadów poza stołówką – wydawanie przy drugim 

wejściu do kuchni z zastosowanie środków  ochrony osobistej oraz reżimu sanitarnego 

 

 


