
 

Procedury funkcjonowania 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  

w Starogardzie Gdańskim w związku z zapobieganiem,  

przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19 
 

Organizacja zajęć w SOSW: 

 Od 25 maja 2020 r., za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych/ 

kuratorów będą organizowane konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły 

podstawowej (zdających egzamin ósmoklasisty) oraz dla uczniów 

Szkoły Branżowej przygotowujących się do egzaminów. 

 Od 1 czerwca 2020 r., za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych/ 

kuratorów umożliwiamy konsultacje dla uczniów klas IV – VIII szkóły 

podstawowej i ponadpodstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim; konsultacje będą prowadzone zgodnie z 

ustalonym harmonogramem. 

Warunki uczestnictwa uczniów/uczestników na zajęciach w szkole: 

 W grupie może przebywać maksymalna ilość uczniów, stosownie do 

powierzchni użytkowej klas. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w 

sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na I osobę (uczniów i nauczycieli). 

 W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m 

(l uczeńI wyznaczone stanowisko pracy). 

 Każda klasa i inne pomieszczenie użytkowe posiada na drzwiach 

informację o maksymalnej ilości osób, które mogą jednocześnie w niej 

przebywać. Do przestrzeni pomieszczeń przeznaczonych na zajęcia nie 

wlicza: ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, 

magazynowych, higieniczno-sanitarnych, np. łazienek, toalet; powierzchnię 

każdej sali wyliczono z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które 

się w niej znajdują. 

 Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej 

sali. 

 Przebywanie uczniów w strefie ciągów komunikacyjnych, szatni, toaletach, 

na boisku szkolnym odbywa się pod ścisłym nadzorem nauczycieli 

realizujących w danym czasie zajęcia. 

 Obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego (min. m odległości) 

w trakcie korzystania przez grupę z wyżej wymienionych pomieszczeń i 

stref, przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu zajęć. 

 Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu wyłącznie na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup 

i zalecanego dystansu pomiędzy nimi. Na boisku mogą jednocześnie 

przebywać dwie grupy uczniów, przy założeniu, że zachowany jest między 

nimi dystans. 



 Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do 

lasu). 

 Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

uczniami zgodnie z harmonogramem korzystania z boiska, zapewniającą 

taką organizację pracy i koordynację, która utrudnia stykanie się ze sobą 

poszczególnych głup uczniów. 

 W salach, w których odbywają się zajęcia, znajdują się tylko przedmioty i 

sprzęty, które można skutecznie umyć, wyprać lub dezynfekować. Przybory 

wykorzystywane do zajęć, np. piłki, skakanki, obręcze itp., należy 

dokładnie czyścić lub dezynfekować po każdej grupie uczniów. 

 Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w 

razie potrzeby także w czasie zajęć. Nauczyciel organizuje przerwy dla 

swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej 

niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej 

szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między 

Dopuszcza się korzystanie z kart pracy przygotowanych przez nauczyciela. 

 Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. 

biżuterii, zegarków, zabawek). Wprowadza się całkowity zakaz korzystania 

przez uczniów z telefonów komórkowych. Do komunikacji rodzic/opiekun 

prawny/kuratoruczeń/nauczyciel/dyrektor wyznacza się telefon szkoły o 

numerze 585622269 lub 585623843. 

 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans 

społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 

m. W miarę możliwości używać osłon ust i nosa oraz informować 

uczniów/uczestników o konieczności stosowania tych rozwiązań w sposób 

dostosowany do ich możliwości psychofizycznych. 

 W czasie trwania zajęć drzwi budynków szkoły są zamknięte, otwierane są 

w związku z ruchem uczniów/uczestników wynikającym z realizowanych 

zajęć. 

Przyjęcie ucznia na zajęcia 

 Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń/uczestnik zdrowy, bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, którego 

rodzice/opiekunowie prawni/kuratorzy zgłosili chęć udziału w zajęciach w 

formie pisemnej oraz złożyli stosowne oświadczenie i deklaracje oraz 

uzyskali od dyrektora szkoły informacje o terminie odbywania zajęć. 

Konieczne jest także wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia oraz 

świadomości ryzyka zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 i 

podpisanie zgody na pomiar temperatury. Wzory dokumentów znajdują się 

w sekretariacie szkoły oraz jako załączniki procedury na stronie 

internetowej szkoły. Odmowa podpisania w/w dokumentów skutkuje 

brakiem możliwości udziału ucznia/uczestnika w zajęciach organizowanych 

w szkole. 



 Rodzice/opiekunowie prawni/kuratorzy nie mogą przyprowadzić ucznia z 

objawami chorobowymi. Uczeń/uczestnik, u którego występują objawy 

chorobowe (katar, kaszel, złe samopoczucie, itp.- nie będzie przyjmowany 

do szkoły. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby 

zdrowe. 

 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły. 

 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze 

szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników 

szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. Są także 

zobowiązani do osłony nosa i ust, a po wejściu do szkoły do dezynfekcji rąk 

lub założenia jednorazowych rękawiczek. 

 Ustala się szybki sposób komunikacji z rodzicami/opiekunami 

ucznia/uczestnika poprzez złożenie do dyrektora szkoły informacji 

obejmujących nr telefonu do rodzica/opiekuna/kuratora lub upoważnionej 

osoby. 

Zasady dotyczące funkcjonowania ucznia na terenie szkoły w czasie 

zajęć: 

 
 Zasady sanitarno-epidemiologiczne dotyczące funkcjonowania ucznia na 

terenie szkoły w czasie zajęć są umieszczone w klasach, toaletach. 

Każdy z nauczycieli prowadzących zajęcia zobowiązany jest do 

przekazania/ przypominania uczniom o wyżej wymienionych zasadach, 

a w szczególności: 

 uczulania na unikanie dotykania okolic oczu, nosa, ust oraz nie 

podawania ręki na powitanie, utrzymania dystansu społecznego, 

pracy na wyznaczonym przez nauczyciela stanowisku 

uczniowskim, -  mycia i ewentualnej dezynfekcji rąk. 

 Dopuszcza się spożywanie posiłków i napoi w szkole. Uczniowie na 

terenie szkoły spożywają tylko prowiant i napoje przygotowane w 

domu. Zywność i napoje muszą być zapakowane w pojemniki, które 

uczeń/ uczestnik zabiera do domu. Posiłki musza być gotowe do 

spożycia. Nie przewiduje się podgrzewania, rozdrabniania lub innej 

formy przygotowania posiłków dla ucznia. W razie konieczności 

używania sztućców- uczeń winien być zaopatrzony w sprzęty 

jednorazowego użytku. Sprzęt jednorazowy po użyciu jest wyrzucany 

do zamykanych koszy na śmieci. 

 Jeżeli uczeń/uczestnik manifestuje, przejawia niepokojące objawy 

choroby należy poinformować dyrektora lub jego zastępcę a następnie 

odizolować dziecko w gabinecie pielęgniarki. Dyrektor niezwłocznie 

powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze 

szkoły, wykorzystując ścieżkę szybkiego komunikowania. 

 Uczeń przebywa w gabinecie pielęgniarki pod opieką wyznaczonego 

przez dyrektora pracownika do chwili odebrania go przez 

rodzica/opiekuna prawnego/kuratora lub osoby upoważnionej. 



 W przypadku ignorowania informacji o stanie zdrowia ucznia/uczestnika 

oraz konieczności jego natychmiastowego odbioru, dyrektor ma 

obowiązek powiadomić o tym fakcie organ prowadzący oraz ma prawo 

powiadomić o tym Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Starogardzie Gdańskim. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 Przy wejściach do budynków szkoły umieszczone są numery telefonów 

do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie 

Gdańskim, Pogotowia Ratunkowego oraz organu prowadzącego 

Powiatu Starogardzkiego,  

z którymi należy się kontaktować w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia/uczestnika lub 

pracownika szkoły. 

 Przy wyznaczonych wejściach do budynków szkoły należy korzystać z 

płynu dezynfekującego do rąk. Zamieszczona jest także informacja o 

sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez 

wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

 Pracowników SOSW w Starogardzie Gdańskim obowiązuje zakaz 
noszenia w pracy biżuterii, zegarków i innych ozdób utrudniających 
dezynfekcję. 

 Jednocześnie w trakcie realizacji zajęć obowiązuje zakaz korzystania z 

telefonów komórkowych. 

 Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania 

dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa (z 

wyjątkiem uczniów zwolnionych z w/w obowiązku odrębnymi 

przepisami) oraz nie przekraczania wyznaczonych stref przebywania. 

 Obowiązkowe jest regularne mycie rak wodą z mydłem oraz pilnowanie, 

aby robili to uczniowie/uczestnicy, szczególnie po przyjściu do szkoły, 

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

toalety. 

 W szkole prowadzony jest monitoring czynności sanitarno-higienicznych 

i porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w 

czystości sal zajęć, toalet, ciągów komunikacyjnych, strefy odbierania i 

przekazywania rodzicom/opiekunom prawnym/ kuratorom lub osobom 

upoważnionym uczniów/uczestników. 

 Przy dezynfekcji, należy ściśle przestrzegać zaleceń producentów 

znajdujących się na opakowaniach środków do dezynfekcji i ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na 

wdychanie oparów w/w środków. 

 Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki 

ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos lub 

maseczki jednorazowe/przyłbice. Zużyte środki ochrony osobistej 

pracownicy umieszczają w specjalnym, zamykanym koszu, wyłożonym 



workiem, umieszczonym przy z budynku szkoły, w wyznaczonym 

miejscu. 

 W pomieszczeniach użytkowych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, i instrukcje dezynfekcji rąk. 

 Szczególnym rygorom sanitarnym podlega gabinet pielęgniarki, który 

jest zaopatrzony w środki higieniczne i ochronne typu: maseczki, 

rękawiczki, płyn do dezynfekcji, itp. Po każdorazowym użytkowaniu 

pomieszczenia związanego z koniecznością odizolowania osoby z 

objawami chorobowymi, należy pomieszczenie umyć i zdezynfekować 

powierzchnie użytkowe, oraz miejsca potencjalnego kontaktu typu; 

klamki, włączniki itp. Obszar (klasa, ciąg komunikacyjny, toaleta, itp.), 

w którym przebywał, poruszał się uczeń/uczestnik zajęć zostaje 

niezwłocznie zdezynfekowany. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników 

szkoły 

 Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez 

jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

 Pracownicy powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami 

zdrowotnymi, którzy zaliczani są do osób z grupy tzw. podwyższonego 

ryzyka nie włączani są do bezpośredniej pracy z uczniem; obowiązani są 

realizować zajęcia za pomocą metod i technik kształcenia na odległość 

stosowanych w SOSW w Starogardzie Gdańskim. 

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie korona wirusem- 

odsuwa się go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych 

uczniów/uczestników, a gdy sytuacja ma miejsce w trakcie prowadzenia 

zajęć- dyrektor zapewnia dodatkową opiekę, bezpieczną dla 

uczniów/uczestników. 

 zaistniałej sytuacji należy powiadomić organ prowadzący-Powiat 

Starogardzki oraz Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w 

Starogardzie Gdańskim i stosować się ściśle do wydawanych przez nich 

instrukcji i poleceń. 

 W przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych u pracownika, 

obszarem jego czasowego odosobnienia jest izolatorium szkolne. W 

wyjątkowych sytuacjach-može to być inne pomieszczenie szkolne, 

podlegające takim samym rygorom sanitarnym jak izolatorium. 

 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z zasadami przyjętymi w SOSW w 

Starogardzie Gdańskim. 

 Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w 

części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o 

zakażenie i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz 

gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 



 Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w 

domu i skontaktować się telefonicznie z dyrektorem SOSW w 

Starogardzie Gdańskim, Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną 

w Starogardzie Gdańskim, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 

 Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących 

przepisów prawa. 

 Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gd. w celu 

konsultacji lub uzyskania porady. 

 Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do 

niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

(m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, 

tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. 

 

 

 

 


