
Procedury w okresie pandemii COVID 19 w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno- Wychowawczym nr 4 w Krakowie 

 

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.  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), 

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), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI PRAWNYMI 
 

1. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są: 

 do przyprowadzania do placówki wyłącznie uczniów zdrowych, bez objawów 
chorobowych, sugerujących infekcję lub chorobę zakaźną; 

 stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie szkoły 
przyprowadzający/ odbierający  uczniów do/z Ośrodka mają zachować dystans 
społeczny  w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców 
wynoszący min. 2 m. ; 

 udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka przy każdorazowym 
przyprowadzaniu dziecka do szkoły; 

 udzielenia aktualnego numeru telefonu, z którym szkoła ma możliwość szybkiej 
komunikacji z rodzicami ; 

 rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci w godzinach funkcjonowania szkoły; 

 osoby przyprowadzające i odbierające uczniów powinny być zdrowe; 

 jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 
nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły; 

 rodzice wprowadzają i odbierają dziecko tylko w pomieszczeniu wspólnym Ośrodka; 

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

 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; 

 w pomieszczeniu wspólnym w jednym czasie może znajdować się wyłącznie jeden 
rodzic/opiekun i jego dziecko/dzieci oraz jedna osoba z personelu pomocniczego lub 
pielęgniarka; 

 Rodzic/opiekun zobowiązuje się do korzystania podczas pobytu w placówce                       
z maseczki zakrywającej nos i usta; 

  Po wejściu do SOSW  konieczna jest też dezynfekcja rąk płynem dezynfekującym; 

 zabrania się wchodzenia rodziców/opiekunów i innych osób postronnych do klas lub 
innych pomieszczeń gdzie przebywają dzieci; 

 zapewnia się szybki kontakt z pracownikami placówki poprzez numerem telefonu: 
12 430 54 00, 660 637 507. 

2. W czasie pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli 
rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki jest 
zobowiązany do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w 
woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka. W przypadku 
korzystania przez ucznia z maseczek wielorazowych również pojemnika na używane 
środki ochrony osobistej (w przypadku braku takiego pojemnika zużyte maseczki 
wielorazowe będą wyrzucane) 



3. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 
wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, 
nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania 
czy kasłania. 

4. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi 
w szatni szkoły. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci 
do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do 
pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 
metry. 

5. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od 
pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4, w sytuacjach 
nagłych.  

6. Rodzic/opiekun prawny każdego dnia pobytu ucznia w szkole przynosi: szczelnie 
zapakowane, uprane i uprasowane ubranie, tzw. strój do przebrania dziecka. 
 

7.  W przypadku wystąpienia zachowań trudnych i uciążliwych, agresywnych 
i autoagresywnych rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego odbioru dziecka ze 
szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA W CZASIE 
ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W ZWIĄZKU Z COVID  - 19 
 

1. Rodzice wchodzą w maseczkach zasłaniających usta i nos. 
2. Przy wejściu szkoły dezynfekujemy ręce ( rodzic). 
3. W pomieszczeniu wspólnymi nie może przebywać więcej niż 1 rodzic/opiekun ze 

swoim dzieckiem/ dziećmi oraz pielęgniarka/osoba dokonująca pomiaru 
temperatury. 

4. Nie przekraczamy strefy wyznaczonej linią.  
5. Uczeń po wejściu do klasy udaje się do łazienki w celu umycia rąk. 
6. Przyprowadzamy tylko uczniów zdrowych (z kaszlem, katarem, gorączką, bólem 

brzucha, dusznościami i innymi objawami chorobowymi) nie będą przyjmowani  do 
placówki. 

7. Jeżeli u dziecka występują przewlekłe choroby np. alergia , astma, sugerujemy by 
dzieci te pozostały w domu. W przypadku uczęszczania dziecka chorego przewlekle 
do szkoły będziemy wymagać aktualnego zaświadczenia od lekarza specjalisty (nie 
rodzinnego) o stanie zdrowia dziecka oraz braku przeciwwskazań do uczęszczania   
do szkoły. 

8. Jeżeli u ucznia wystąpi gorączka, katar, kaszel, ból brzucha, duszności lub inne 
objawy chorobowe rodzic jest powiadamiany telefonicznie i musi odebrać dziecko 
możliwie w najkrótszym czasie. 

9. Uczeń z objawami chorobowymi będzie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, 
w którym będzie czekać na odbiór przez rodzica. 

10. Nauczyciel/pracownik pomocniczy schodzi z dzieckiem  do części wspólnej 
i przekazuje ucznia rodzicowi. 

11. Prosimy ograniczyć kontakty z nauczycielami, wszelkie pytania prosimy kierować  
mailowo lub telefonicznie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

1. Do Ośrodka przyprowadzani są zdrowi uczniowie, bez jakichkolwiek objawów 
wskazujących na infekcje lub chorobę zakaźną. 

 Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub 
choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę, itp.) jest bezzwłocznie 
izolowane w odrębnym pomieszczeniu.  

 Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując w miarę możliwości min. 2 m 
odległości. 

 Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. 
 

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

 
 

2. Do pracy w placówce przychodzą tylko zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 
wskazujących na infekcje lub chorobę zakaźną. 
 

 

3. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 
COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę, itp.): 

 Dyrektor w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności 
kieruje do domu oraz informuje go o konieczności kontaktu z lekarzem. 
 

 Obszar w którym poruszał się pracownik zostanie poddany gruntownemu 
sprzątaniu i dezynfekcji (zwłaszcza; klamki, poręcze, uchwyty) 

 

4. Umieszczenie w widocznym i określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych 
numerów telefonów,  w tym stacji sanitarno – epidemiologicznej, służb medycznych. 
 

5. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach podmiotu, 
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do 
wytycznych GIS gov.pl/web/korona wirus/  oraz gis.gov.pl  odnoszących się do osób, 
które miały kontakt z zakażonym.  

 

 



Procedury wchodzą w życie z dniem 01.09.2021 r. 

Procedury obowiązują do czasu ich odwołania. 

 

 

 

 

 

 


