
Procedura bezpieczeństwa i zasady funkcjonowania 

dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19  

w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym 

przy Szkole Podstawowej Specjalnej im. Juliana Tuwima w Stargardzie  

w czasie trwania stanu epidemii 

 

 

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-

CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 wśród dzieci oraz pracowników szkoły, w trakcie 

prowadzonych zajęć rządowego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

 

Procedura opracowana jest w oparciu o przepisy: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 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. 

3. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna. 

4. Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych 

i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ           

i MEN dla szkół.  

 

§ 1 

Organizacja zajęć Programu „Za życiem” 

1. W Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym przy Szkole Podstawowej 

Specjalnej im. Juliana Tuwima oraz w gabinetach specjalistycznych od 8 czerwca 2020 r. 

będą prowadzone zajęcia w ramach Programu „Za życiem”. Zajęcia te będą miały charakter 

dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dziecka. 

2. Dziecko będzie mogło uczestniczyć w zajęciach po wpłynięciu do sekretariatu szkoły 

„Wniosku o udział dziecka w zajęciach” (załącznik nr 1), który należy dostarczyć osobiście 

lub wysłać na adres mailowy szkoły do dnia 3.06.2020 r. do godziny 14:00. 

3. Terminy zajęć zostaną ustalone przez dyrekcję szkoły i osoby prowadzące zajęcia. 

4. W zajęciach nie będą mogły uczestniczyć dzieci, kadra pedagogiczna oraz terapeuci, którzy 

są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.  

5. Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia będą zaopatrzeni w indywidualne środki 

ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos lub przyłbice). 

6. W trakcie zajęć nauczyciel i specjalista dopilnuje, aby dziecko regularnie myło ręce wodą          

z mydłem. 

7. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m
2
 na 1 osobę 

(dziecko/nauczyciel), a w gabinetach specjalistycznych wyłącznie prowadzone będą zajęcia 

indywidualne z dzieckiem. 

8. Dziecko zobowiązane będzie do posiadania własnych przyborów (kredki, ciastolina, 

plastelina, nożyczki, pędzel itp.), które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku dziecka. 

Dziecko nie może wnosić do sali swoich zabawek (zwłaszcza pluszaków), chyba że będą to 

zabawki edukacyjne wykorzystane do terapii. 

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

w czasie zajęć. 

10. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą  

w każdej przestrzeni szkoły/gabinetu, wynoszący min. 1,5 m. 

11. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty                     

z dziećmi oraz nauczycielami. 



12. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły/gabinetu mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich 

rodziców wynoszący min. 2 m. 

13. Rodzice będą mogli wchodzić z dziećmi wyłącznie do przedsionka szkoły/zostawiać dzieci 

przy wejściu do gabinetu z zachowaniem zasady: jeden rodzic z dzieckiem i w odstępie 2 m 

od kolejnego rodzica z dzieckiem, pracownika szkoły lub ucznia, przy czym należy 

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

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

14. W zajęciach w szkole/gabinecie będą uczestniczyć tylko dzieci, które na zajęciach mogą 

zostać bez rodziców. Wyjątek stanowią zajęcia prowadzone metodą Vojty.  

15. Nauczyciele/specjaliści będą uzgadniać z rodzicami sposoby szybkiej komunikacji poprzez 

podanie aktualnych numerów telefonów. Rozmowy nt. przebiegu zajęć mogą być prowadzone 

z zachowaniem dystansu 2 m między rodzicem a nauczycielem/specjalistą na świeżym 

powietrzu, przy czym łączny czas trwania zajęć i rozmowy nie może przekroczyć 60 min.  

16. Do szkoły/gabinetu będzie mogło uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę. 

17. Dzieci do szkoły/gabinetu będą przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 

18. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

dziecka do szkoły/gabinetu. 

19. Każdemu dziecku będzie dokonywany pomiar temperatury ciała. Jeżeli temperatura ciała 

będzie wynosiła 37,0
o
C wówczas dziecko nie będzie mogło brać udziału w zajęciach. 

20. Jeżeli w trakcie zajęć u dziecka pojawią się niepokojące objawy choroby, niezwłocznie 

zostaną o tym powiadomieni rodzice w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły/gabinetu. 

 

 

§ 2 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym do szkoły/w gabinetach będą umieszczone numery telefonów do stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, 

z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

2. Przy każdych drzwiach wejściowych do szkoły/gabinetu będzie widniała informacja                              

o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły/gabinetu. 

3. Przy każdych drzwiach wejściowych do szkoły/gabinetu będą znajdować się płyny do 

dezynfekcji, z których będzie korzystać rodzic (dzieci do 6 roku życia są zwolnione od 

obowiązku dezynfekowania rąk). 

4. W szkole/gabinecie nie będzie można nosić biżuterii na rękach poniżej łokcia, nie można 

nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie                     

i dezynfekcję rąk. 

5. W szkole będzie wprowadzony monitoring codziennych prac porządkowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych (m.in. poręczy, klamek i powierzchni płaskich, 

w tym blatów w salach i w innych pomieszczeniach, włączników, klawiatur, zewnętrznych 

klamek, dzwonków, itp.). W gabinetach będą obowiązywać rekomendacje Krajowej Izby 

Fizjoterapeutów. 

6. Wszystkie zabiegi dezynfekcyjne przeprowadzane będą przez personel szkoły/gabinetu 

zgodnie z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji (w tym czasu niezbędnego do 

wywietrzenia pomieszczeń/przedmiotów) tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie 

oparów środków służących do dezynfekcji. 

7. Wszyscy pracownicy szkoły/gabinetu będą zobowiązani do dezynfekcji rąk po wejściu do 

szkoły/gabinetu.  

8. Personel wpuszczający dzieci do szkoły będzie zaopatrzony w indywidualne środki ochrony 

osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice). 

9. Pomoce dydaktyczne będą dezynfekowane na bieżąco, po każdym użyciu. 



10. Toalety będą dezynfekowane na bieżąco.  

11. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych będą wywieszone plakaty z zasadami 

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

instrukcje. 

12. Poczekalnie w gabinetach będą wyłączone z użytkowania. 

 

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców/opiekunów 

prawnych dzieci poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej szkoły. 

 

dr Wanda Nowicka - dyrektor szkoły 

 

Stargard, 1.06.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 1 

 

Wniosek o udział dziecka w zajęciach  

w ramach rządowego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 

w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym 

przy Szkole Podstawowej Specjalnej im Juliana Tuwima w Stargardzie od dnia 8.06.2020 r. 

 

W związku z uchyleniem ograniczeń funkcjonowania szkół w czasie epidemii wnioskuję              

o możliwość realizowania zajęć przez moje dziecko: 

 

…………………………………………………………………….. 
(nazwisko i imię dziecka) 

Oświadczam, że: 

1. Jestem świadomy(-a) pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do 

szkoły/gabinetu w aktualnej sytuacji epidemicznej. 

2. Jestem świadomy(-a), że określone przewlekłe choroby zwiększają ryzyko zachorowania 

dziecka. 

3. Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19. 

4. Nikt z członków najbliższej rodziny czy otoczenia nie przejawia widocznych oznak choroby, 

nie przebywa na kwarantannie, nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym i nie ma 

kontaktu z osobami chorymi, objętymi kwarantanną i nadzorem epidemiologicznym.  

5. Stan zdrowia dziecka jest dobry, bez żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona 

temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, 

utrata smaku czy węchu i inne nietypowe. 

6. Jestem świadomy(-a) tego, iż przebywanie mojego dziecka na terenie szkoły/gabinetu             

z innymi osobami dorosłymi niesie ze sobą ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2            

lub zachorowania na COVID-19. 

7. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole/w gabinecie (np.               

u nauczyciela, personelu, ucznia, rodzica innego dziecka itp.), zdaję sobie sprawę, iż zarówno 

moja rodzina, jak i najbliższe moje otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę. 

8. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

9. Zobowiązuję się przyprowadzać i odbierać dziecko w zadeklarowanych godzinach w celu 

zapewnienia bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dziecka do i ze szkoły/gabinetu. 

10. Zobowiązuję się przyprowadzać dziecko do szkoły/gabinetu bez zabawek i innych zbędnych 

przedmiotów. 

11. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przy wejściu do szkoły/gabinetu, a także 

podczas zajęć w przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych. 

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

13. Zapoznam się ze szkolnym dokumentem pt. „Procedura bezpieczeństwa i zasady 

funkcjonowania dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 w Szkole 

Podstawowej Specjalnej im. Juliana Tuwima w Stargardzie w czasie trwania stanu epidemii”, 

bezwzględnie go przestrzegając. 

14. W sytuacji zarażenia się wirusem COVID-19 mojego dziecka na terenie szkoły/gabinetu nie 

będę wnosił(-a) skarg, zażaleń czy pretensji do koordynatora Ośrodka Koordynacyjno-

Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy SPS oraz organu prowadzącego, będąc całkowicie 

świadomym(-mą) zagrożenia epidemicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 

 

Aktualny telefon do matki dziecka  ..………………. 

Aktualny telefon do ojca dziecka  ………………… 

 

Stargard, dn. ………….  2020 r.                                                        ……………………..………… 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 


