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Procedury bezpieczeństwa 

w związku z ograniczeniem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

 

PROCEDURA II/09/2021  

ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DO NAUKI I OPIEKI UCZNIOM W SZKOLE 

1. Cel procedury i zakres stosowania.  
W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 

stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Rozporządzeniem MEN  

z dn. 11 marca 2020 r. (ze zmianami), wytycznymi z dnia 5 sierpnia 2020 r. oraz zaleceniami  

z dnia 12 sierpnia 2020 r. wprowadzonymi przez Ministra Edukacji Narodowej i Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz wytycznymi MEN, MZ i GIS z dnia 2 sierpnia 2021 r., wprowadzone 

zostają procedury mające na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz 

podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów.   

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie, 

podopiecznych oraz rodziców i opiekunów prawnych, którzy powierzają sprawowanie opieki 

nad dziećmi pracownikom Ośrodka.  

Niniejsza procedura dotyczy funkcjonowania szkoły od dnia 1 września w reżimie sanitarnym.  

 

2. Zasady obowiązujące podczas zajęć i przebywania uczniów na terenie jednostki.  
1) Nauczycielom, opiekunom i personelowi obsługującemu jednostkę rekomenduje się 

korzystanie z zapewnionych im środków ochrony – maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów 

dezynfekcyjnych oraz zachowywania dystansu w przestrzeniach wspólnych (podczas spotkań 

w pokoju nauczycielskim, na korytarzu).  

2) Uczniowie na terenie jednostki mogą używać maseczek i rękawiczek ochronnych. Uczniowie, 

pracownicy, osoby z zewnątrz przebywające na terenie jednostki, które stosują środki ochrony, 

zobowiązane są do stosowania procedury VI/09/2020 dotyczącej postępowania ze zużytymi 

środkami ochrony.  

3) Personel kuchenny, personel obsługi, pracownicy administracyjno-biurowi, zobowiązani są do 

ograniczenia kontaktu z uczniami i nauczycielami.  

4) Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do podania szybkiej i skutecznej drogi kontaktu z nim 

lub inną osobą mogącą sprawować opiekę nad dzieckiem i/lub powiadomić go w razie 

konieczności kontaktu z jednostką.  

5) Na terenie jednostki obowiązują ogólne zasady higieny – częste mycie rąk (przed i po jedzeniu, 

po skorzystaniu z toalety), unikanie dotykania twarzy, kichanie w zgięcie łokcia oraz 

dezynfekcja rąk przy wejściu na teren jednostki (przy braku przeciwwskazań zdrowotnych). 

Nauczyciele prowadzący zajęcia i sprawujący opiekę nad uczniami są zobowiązani do 

przypominania uczniom obowiązujących zasad.   
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6) Podczas obowiązywania reżimu sanitarnego, ze względu na niemożliwość używania co 

drugiego boksu (lub co drugiego wieszaka), część szafek szatniowych lokalizuje się w innych 

miejscach na terenie budynków.  

7) W miarę możliwości zaleca się, aby uczniowie korzystali z jednej, stałej sali i nie przemieszczali 

się po terenie jednostki. Dopuszcza się korzystanie z klasopracowni zgodnie z grafikiem, przy 

obligatoryjnej dezynfekcji blatów ławek, poręczy krzeseł i klamek oraz sprzętu dotykanego 

przez uczniów (klawiatura, myszka, pomoce) przez nauczyciela po zakończonej lekcji. Zasada 

ta dotyczy wszystkich pomieszczeń użytkowanych przez różne klasy/uczniów w ciągu dnia.  

8) Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Jeśli zaistnieje 

taka konieczność, nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniem zobowiązany jest do 

dopilnowania, aby uczeń nie udostępniał swoich zabawek innym podopiecznym. Rodzice 

ucznia są zobowiązani do systematycznego prania, czyszczenia, dezynfekcji przedmiotu.  

9) Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki. W czasie zajęć rzeczy te mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku/torbie lub w szafce.  

10) Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami między sobą.  

11) W miarę możliwości do grupy uczniów powinni być przyporządkowani stali nauczyciele, którzy 

nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.  

12) W salach lekcyjnych, gdzie zajęcia stacjonarne prowadzą różni nauczyciele, zaleca się: 

- zachowanie odległości co najmniej 1,5 m między stolikiem/biurkiem nauczyciela, a ławkami 

uczniów, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda  

o wysokości co najmniej 1m (licząc od powierzchni stolika),  

- pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika/biurka nauczyciela,  

- przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej stolika/biurka 

nauczyciela,  

- ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,  

- zapewnienie, w miarę potrzeb, nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub 

środków do dezynfekcji rąk   

13) W klasach należy wprowadzić przerwy dostosowane do potrzeb uczniów, ale nie rzadziej niż 

co 45 minut.  

14) W miarę możliwości, w jednostce wprowadza się organizację pracy umożliwiającą zachowanie 

dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach 

wspólnych. Należy ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.  

15) W miarę możliwości uczniowie z danej klasy powinni korzystać z wyznaczonych węzłów 

sanitarnych. Uczniom należy zapewnić możliwość zachowania dystansu społecznego.   

16) W sali, w której przebywają podopieczni nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których 

nie można skutecznie dezynfekować lub umyć.  

17) Sale, w której prowadzone są zajęcia, korytarze i inne części wspólne powinny być wietrzone 

co najmniej raz w ciągu godziny i systematycznie myte lub dezynfekowane. Jeżeli jest taka 

konieczność, sale lekcyjne należy wietrzyć w trakcie zajęć lekcyjnych. Sale, części wspólne 

należy wietrzyć także w dni wolne od zajęć.  

18) Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe należy je dokładnie czyścić lub 

dezynfekować po użyciu.  
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19) Po każdych zajęciach odbywających się w sali gimnastycznej i siłowni zewnętrznej nauczyciel 

dezynfekuje używany przez uczniów sprzęt sportowy. Po zakończeniu wszystkich zajęć 

przeprowadzane są czynności porządkowe zgodnie z odrębną procedurą.  

20) Podopieczni powinni pod opieką nauczyciela korzystać z pobytu na świeżym powietrzu przy 

zachowaniu maksymalnej odległości i zmianowości grup. Zaleca się przebywanie na świeżym 

powietrzu także podczas przerw międzylekcyjnych jeśli warunki atmosferyczne na to 

pozwalają. Sprzęt wykorzystywany do zajęć powinien być regularnie czyszczony  

i dezynfekowany.  

21) Podopieczni mogą korzystać z placu zabaw i siłowni zewnętrznej pod warunkiem zapewnienia 

systematycznej dezynfekcji lub czyszczenia urządzeń.  

22) Jeśli nie będzie możliwości dezynfekcji/wyczyszczenia urządzeń na placu zabaw, siłowni 

zewnętrznej lub urządzeń na boisku nastąpi wyłączenie z użytku konkretnego obszaru.  

23) Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. las, park, tereny zielone  

z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz z zachowaniem zasad obowiązujących  

w przestrzeni publicznej. Podczas wyjść na spacery poza teren jednostki nie należy korzystać  

z zewnętrznych placów zabaw, siłowni.  

24) Wyjścia grup na zewnątrz zostają ustalone tak, aby ograniczyć spotykanie się/mijanie grup  

w ciągach komunikacyjnych. Jeżeli na zewnątrz przebywają jednocześnie dwie grupy (lub 

więcej), należy zajęcia zorganizować tak, aby przebywały one w innych obszarach na terenie 

jednostki i aby nie było możliwości kontaktu podopiecznych i opiekunów z poszczególnych 

grup. Zajęcia powinny być tak organizowane, aby ograniczyć bliski kontakt między uczniami.   

25) Podczas wyjazdów uczniowie mogą korzystać ze szkolnych busów. Obowiązek zakrywania ust 

i nosa w czasie przejazdu nie dotyczy osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami 

psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo 

głębokim oraz tych, które mają trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. 

26) Jeżeli ze względu na dobro podopiecznych, konieczne jest zorganizowanie wyjścia poza teren 

jednostki organizator wyjścia zobowiązany jest do zapewnienia stosowania wszystkich zasad 

obowiązujących w reżimie sanitarnym w miejscu docelowym oraz podczas drogi do i z miejsca 

docelowego.   

27) Należy unikać i wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która 

uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  

28) Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub w innych salach dydaktycznych do 

tego wyznaczonych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. W miarę możliwości 

zajęcia świetlicowe odbywają się w grupach uczniów z danej klasy. W świetlicy należy  

w miejscu łatwo dostępnym dla podopiecznych (pod nadzorem opiekuna) umieścić środki do 

dezynfekcji rąk.  

29) Podczas przebywania podopiecznych w świetlicy należy stosować wszystkie zasady 

obowiązujące podczas zajęć lekcyjnych. 

30) Ze świetlicy szkolnej w miarę możliwości zostają usunięte dywany, kanapy i krzesła obite 

materiałem, których nie można systematycznie czyścić i/lub dezynfekować ze względu na 

specyfikę materiału, z którego są wykonane.  

31) Korzystanie z biblioteki szkolnej należy ustalić osobnym harmonogramem, który będzie 

uwzględniał okres kwarantanny 2 dniowej dla książek i innych materiałów przechowywanych 

w bibliotekach.  
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3. Organizacja spożywania i wydawania posiłków.  
1) Dopuszcza się i rekomenduje spożywanie drugich śniadań w pomieszczeniach klasowych  

z zachowaniem zasad higieny. Uczniowie przynoszą jedzenie i picie z domu. W przypadku 

konieczności zapewnienia talerza/ kubka dla ucznia, musi on zostać podpisany, a po użyciu – 

umyty detergentem i wyparzony. 

2) Śniadania I oraz kolacja dla mieszkańców jednostki wydawane będą na stołówce szkolnej. 

Wychowankowie zajmują miejsca zgodnie z grafikiem, nie przemieszczają się po stołówce. 

Śniadania podawane są przez osoby wyznaczone lub wychowawców. Śniadania II dla 

wychowanków przygotowywane są w formie suchego prowiantu – do spożycia w szkole. 

3) Obiady wydawane są zgodnie z grafikiem w 3 turach w lokalizacji Szopkarzy i w 4 turach  

w lokalizacji ul. Spadochroniarzy na stołówkach szkolnych i w pomieszczeniach dodatkowo 

wyznaczonych (kuchnie dydaktyczne). Zobowiązuje się nauczycieli i wychowawców do 

przestrzegania grafiku oraz zachowywania rygoru czasowego przebywania grupy na stołówce.  

Uczniowie zajmują miejsca zgodnie z grafikiem, nie przemieszczają się po stołówce, obiady 

podawane są przez pomoce nauczyciela lub nauczycieli. Po każdej turze obiadowej 

prowadzona jest dezynfekcja przez osobę wyznaczoną. 

4) Personel kuchenny powinien ograniczyć kontakty z innymi osobami. W przypadku kontaktu  

z uczniami i innymi pracownikami szkoły pracownicy kuchni powinni stosować maseczkę.  

5) Osoby pracujące w kuchni i na stołówce powinny często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem 

lub dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).   

6) Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temp. 60o. 

lub je wyparzać. W przypadku braku możliwości skorzystania ze zmywarki naczynia należy 

umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. 

7) Powyższe zasady dotyczą także pobytu wychowanków w grupach całodobowych opiekuńczo – 

wychowawczych, przy czym do pomieszczeń mieszkalnych w ograniczonym stopniu stosuje się 

zapisy dotyczące usuwania sprzętów trudnych do dezynfekowania. 

8) Nie należy organizować poczęstunków ani wspólnej degustacji potraw.  

 

4. Obowiązywanie procedury. 

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 1 września 2021 r. do odwołania.  


