
PROCEDURY PRZYPROWADZANIA, ODPROWADZANIA I POBYTU 

UCZNIÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19  
W  SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 4  

W KRAKOWIE 

 
Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do: 

1. przyprowadzania do placówki wyłącznie uczniów zdrowych, bez objawów chorobowych, 

sugerujących infekcję lub chorobę zakaźną; 

2. stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego przyprowadzający/odbierający  uczniów 

do/z Ośrodka  

3. udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka przy każdorazowym przyprowadzaniu 

dziecka do szkoły; 

4. udzielenia aktualnego numeru telefonu, z którym szkoła ma możliwość szybkiej komunikacji 

z rodzicami ; 

5. rodzice przyprowadzają dzieci do szkoły do godziny 9:00, odbierają w godzinach 14:00 do 17:00 

(piątek 18:00); 

6. jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać ucznia do szkoły, należy o tym poinformować dyrekcję Ośrodka; 

7. w obecności rodzica dziecko ma mierzoną temperaturę, każdego dnia, w przypadku 

podwyższonej temperatury / graniczna 37°C/ lub innych objawów chorobowych np. kaszel, katar 

uczeń nie będzie mógł zostać w szkole; 

8. temperatura jest mierzona także w razie wystąpienia niepokojących objawów u ucznia; 

9. w przypadku występowania niepokojących objawów choroby u ucznia zostaje on odizolowany 

w odrębnym, przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu, a rodzice/opiekunowie niezwłocznie 

powiadomieni w celu pilnego odebrania ucznia; 

10. w pomieszczeniu wspólnym (szatnia) w jednym czasie może znajdować się wyłącznie jeden 

rodzic/opiekun i jego dziecko; 

11. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do korzystania podczas pobytu w placówce  z rękawiczek 

jednorazowych oraz maseczki zakrywającej nos i usta. Po wejściu do SOSW nr 4   konieczna 

jest też dezynfekcja rąk płynem dezynfekującym znajdującym się przy drzwiach wejściowych; 

12. zabrania się wchodzenia rodziców/opiekunów i innych osób postronnych do klas lub innych 

pomieszczeń gdzie przebywają uczniowie; 

13. zapewnia się szybki kontakt z pracownikami placówki poprzez numer telefonu: 12 430- 54- 00, 

660 637 507. 

14. przestrzegania wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych 

przedmiotów przez ucznia do placówki. 

15. do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracowników Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4.  

16. przynoszenia każdego dnia pobytu ucznia w szkole, jeśli jest to konieczne: szczelnie 

zapakowanego, upranego i uprasowanego ubrania, tzw. strój do przebrania dziecka. 

17. oczekiwania na dziecko w pomieszczeniu wspólnym (szatnia)  - dotyczy dzieci biorących udział  

w zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. 

18. ograniczenia  kontaktów z nauczycielami na terenie szkoły, wszelkie pytania prosimy kierować  

przez mobiDziennik lub telefonicznie. 

 

 



 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Procedury zostały zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną  w dn. 28.08.2020 r. 

2. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 01.09.2020 r. 

3. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania. 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

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

poz.1239 ze zm.), 

2.  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.), 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),  

5.  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 2020r. poz. 493), 

6. 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-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567), 

7. Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 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 

 

 


