
Procedura postępowania w czasie pandemii i na wypadek 

podejrzenia zakażenia koronawirusem                                            

w SOSW dla DMN w Sławnie 

Wszystkich pracowników SOSW dla DMN w Sławnie obowiązuje przestrzeganie ogólnych zasad 

bezpieczeństwa i higieny oraz ograniczeń przedstawianych i aktualizowanych przez Ministerstwo Zdrowia, 

Główny Inspektorat Sanitarny, Ministra Edukacji Narodowej oraz niniejsze procedury. 

1. Każdy pracownik Ośrodka przestrzega podstawowych zasad związanych z przeciwdziałaniem, 

zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ.  

2. Pracownik Ośrodka, który przebywał w miejscach zagrożonych koronawirusem i ma objawy choroby, 

stosuje się do zaleceń ministra zdrowia oraz głównego inspektora sanitarnego.  

3. Jeżeli po powrocie z zagrożonych zakażeniem miejsc był w pracy i ma objawy chorobowe, zgłasza 

zaistniałą sytuację Dyrektorowi.  

 Obowiązki nauczycieli szkoły:  

1.Nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami                       

i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń                     

i wskazówek przełożonych oraz współdziałać z przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

2. Prowadzenie zajęć dotyczących przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym: obowiązku częstego 

mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła, noszenia maseczki/przyłbicy, ochrony podczas kaszlu i kichania, 

wietrzenia pomieszczeń. 

3. Częste przypominanie uczniom/wychowankom o konieczności mycia rąk.  

4. W przypadku dziecka zgłaszającego złe samopoczucie (gorączka, kaszel, duszność, problemy                           

z oddychaniem)  przeprowadzenie wywiadu, czy dziecko przebywało w ciągu ostatnich 14 dni w rejonach 

zagrożonych koronawirusem lub miało kontakt z osobą zarażoną. Potwierdzenie informacji przez dziecko 

zostaje przekazane przez nauczyciela Dyrekcji oraz wzywa on rodziców/opiekunów prawnych celem 

odebrania dziecka/podopiecznego.  

5. Jeżeli uczeń zaprzecza powyższemu, nauczyciel postępuje zgodnie z poniższymi wskazaniami: 
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a.problemy zdrowotne zgłaszane przez uczniów/wychowanków podczas wybranej jednostki lekcyjnej/zajęć, 

a w szczególności: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, nauczyciel przedmiotu zgłasza 

wychowawcy klasy. Podczas jego nieobecności pedagogowi/psychologowi lub/i Dyrekcji oraz informuje             

o tym fakcie telefonicznie jego/jej rodziców/opiekunów prawnych oraz umieszcza ucznia w klasie                         

w odpowiednim dystansie do innych uczniów, nakazując założenie maseczki/przyłbicy. 

Nauczyciel kontroluje stan samopoczucia ucznia do czasu przekazania dziecka osobie kompetentnej                    

do sprawowania opieki (rodzic/opiekun prawny). W żadnym wypadku nie może kontrolować stanu zdrowia 

ucznia inny uczeń; 

 

b.jeżeli uczniem zajmuje się pielęgniarka to w jej gestii, po rozmowie z uczniem i udzieleniu pomocy, leży 

zawiadomienie rodziców/opiekunów prawnych oraz opieka nad nim do czasu przybycia rodzica/opiekuna.  

c.osoba sprawująca kontrolę nad dzieckiem jest zobowiązania do przekazania informacji o wszystkich 

czynnościach jakie zostały wykonane wobec dziecka, kolejnej osobie przejmującej nad nim opiekę, 

rodzicom/opiekunom prawnym oraz służbie medycznej. 

d.stany nagłe-natychmiastowa interwencja lekarska, wezwanie karetki pogotowia. W przypadku,                         

gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej 

nauczyciel/wychowawca/dyrekcja/pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do podjęcia działań 

udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki 

pogotowia ratunkowego. Jednocześnie, obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie rodziców/opiekunów 

prawnych o złym stanie zdrowia dziecka. 

6. Nauczyciele przebywają na wyznaczonych stanowiskach pracy.  

 

7. Nauczyciel jest zobowiązany każdorazowo do dezynfekcji sprzętów i materiałów wykorzystywanych 

podczas lekcji/zajęć. 

 

8. Nauczyciele ograniczają kontakty interpersonalne do niezbędnego minimum. 

 

10. Przekazanie bieżących informacji pomiędzy nauczycielami szkoły, kontaktowanie się z innymi 

pracownikami ośrodka odbywa się z zachowaniem dystansu społecznego oraz w maseczkach/przyłbicach.  

 

11. W przypadku wystąpienia w trakcie pracy jakichkolwiek objawów chorobowych u nauczyciela,  

pracownika szkoły jego obowiązkiem jest bezzwłoczne poinformowanie o tym fakcie dyrektor szkół oraz 

odizolowanie się od wychowanków i innych pracowników.  
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12. Nauczycielom przydziela się dodatkowe zadania na czas obowiązywania niniejszych procedur, to jest:  

-wyjaśnianie i częste przypominanie uczniom zasad bezpieczeństwa obecnie obowiązujących w szkole,                    

a w szczególności:  

a) nie podawania ręki na powitanie, 

b) pilnowania częstego i regularnego mycia i dezynfekcji rąk przez uczniów,  

c) zwracania uwagi uczniom na nie dotykanie przez nich oczu, nosa i ust,  

d) uczenia zasłaniania ust i nosa przy kaszlu i kichaniu (wypracowanie zasady zasłaniania twarzy łokciem 

lub chusteczką),  

e) unikania organizowania większego skupiska uczniów.  

 

13. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest dawanie przykładu własną osobą poprzez stosowanie                           

i respektowanie zasad bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem 

COVID-19.  

 

 Obowiązki uczniów:  

1.Uczeń przychodzi/przyjeżdża do szkoły tylko wówczas, gdy jego stan zdrowia nie budzi żadnych 

zastrzeżeń. 

2. Przed wejściem do szkoły, w poniedziałki, w wyznaczonym miejscu, ma mierzoną temperaturę, porusza 

się w budynku w maseczce lub przyłbicy. Po rozebraniu się i zmianie obuwia udaje się bezpośrednio pod 

klasę, w której ma zajęcia.  

3. W przypadku stwierdzenia przez osobę mierzącą temperaturę znacznego jej podwyższenia (powyżej 37,5) 

uczeń zostaje odesłany do domu/placówki. Osoba  mierząca temperaturę (przed godziną 8 00) odsyła ucznia 

do busa, domu, placówki zapisując jej/jego imię i nazwisko na liście, którą przekazuje do sekretariatu celem 

przekazania informacji do rodziców/opiekunów prawnych.  

4. W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia uczeń zgłasza zaistniały fakt nauczycielowi/ wychowawcy, 

z którym aktualnie przebywa.  

5. Przestrzega podstawowych zasad higieny oraz mycia rąk zgodnie z instrukcjami, które znajdują się                  

we wskazanych miejscach w szkole.  

6. Podczas przerw śródlekcyjnych oraz poza pomieszczeniem klasy uczeń porusza się                                            

w maseczce/przyłbicy. Uczniowie muszą być zabezpieczeni we własne maseczki/przyłbice. 
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 Obowiązki wychowawców internatu: 

1. Do budynku internatu nie mogą wejść osoby niebędące pracownikami SOSW dla DMN w Sławnie i jego 

mieszkańcami. 

 

2. Wychowankowie przyjeżdżający w poniedziałek (lub inny dzień tygodnia będący jego początkiem)                 

do internatu wchodzą do budynku pojedynczo. Mają mierzoną temperaturę, w przypadku stwierdzenia 

znacznie podwyższonej temperatury wychowanek zostaje odesłany do domu przez osobę mierzącą 

temperaturę, zgodnie z zapisami pkt.3 „Obowiązki uczniów”. 

 

3. Osoby towarzyszące wychowankom w trakcie ich przyjazdu lub odjazdu nie powinny wejść do internatu, 

chyba że w szczególnych przypadkach, uzyskają zgodę dyrektor ds. wychowawczo-opiekuńczych                          

i zachowają przy tym zasady reżimu sanitarnego. 

 

4. W przypadku zaobserwowania u wychowanka, wychowawcy, pracownika internatu nasilonych objawów 

chorobowych gorączki, kataru, kaszlu itp. zostaje on odizolowany od pozostałych wychowanków, 

pracowników poprzez umieszczenie go w odizolowanym pomieszczeniu, wyposażonym w środki ochrony 

indywidualnej i płyn dezynfekujący, wskazanym przez Dyrektor ds. wychowawczo-opiekuńczych oraz 

zostaje wdrożona procedura postępowania dotycząca zarażenia korona wirusem. Zawiadamia się 

rodziców/opiekunów prawnych, Dyrektor ds. wychowawczo-opiekuńczych i Dyrektor Ośrodka, który 

powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sławnie.   

 

5. Wychowawców obowiązuje:  

1) mierzenie, w razie potrzeby, temperatury wychowankom bezdotykowym termometrem podczas 

kwaterowania oraz wieczorem w następnych dniach pobytu w internacie,  

2) noszenie maseczek/przyłbic,  

3) noszenie rękawiczek jednorazowych lub częste mycie lub/i dezynfekowanie rąk,  

4) zachowania bezpiecznej odległości od drugiej osoby - co najmniej dwumetrowej, 

5) dbanie o higienę własną oraz pomieszczeń socjalnych.   

 

6. Wychowawcy i pracownicy internatu zobowiązani są wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami               

i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń                      

i wskazówek przełożonych oraz współdziałać z przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.   
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7. Wychowawcy i pracownicy internatu przebywają w internacie wyłącznie w godzinach świadczenia pracy.  

 

8. Wychowawcy przebywają na wyznaczonych stanowiskach pracy.  

 

9. Wychowawcy ograniczają kontakty interpersonalne do niezbędnego minimum.  

 

10. W przypadku wystąpienia w trakcie pracy jakichkolwiek objawów chorobowych u wychowawcy oraz 

pracownika internatu jego obowiązkiem jest bezzwłoczne poinformowanie o tym fakcie Dyrektor                         

ds. wychowawczo-opiekuńczych oraz odizolowanie się od wychowanków i innych pracowników.  

 

11. Wychowawcy oraz pracownicy internatu podczas kontaktu z wychowankami mają założone stale 

maseczki/przyłbice.  

 

12. Przy każdorazowym wejściu do internatu lub na stołówkę wychowawców oraz pracowników 

obowiązuje dezynfekcja rąk.  

 

13. Wychowawca, wciągu tygodnia nauki szkolnej, do internatu wpuszcza tylko wychowanka, osoby 

towarzyszące przebywają na zewnątrz.  

 

14. Wychowawcy i pracownicy internatu nie mogą wpuszczać do internatu osób trzecich.  

 

15. Obowiązkiem wychowawców jest każdorazowe dezynfekowanie kluczy, które były używane przez 

wychowanków.  

 

16. Wychowawcy sprawującemu opiekę nad wychowankami przydziela się dodatkowe zadania na czas 

obowiązywania niniejszych procedur, to jest:  

1) wyjaśnianie i częste przypominanie wychowankom zasad bezpieczeństwa obecnie obowiązujących                     

w internacie,  

2) organizowanie opieki nad wychowankami w czasie pobytu w internacie w sposób gwarantujący 

bezpieczeństwo wychowankom i sobie – w tym:  

a) nie podawanie ręki na powitanie pomiędzy wychowankami, 

b) pilnowanie częstego i regularnego mycia i dezynfekcji rąk przez wychowanków,  

c) zwracanie uwagi wychowankom na nie dotykanie przez nich oczu, nosa i ust,  
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d) uczenie zasłaniania ust i nosa przy kaszlu i kichaniu (wypracowanie zasady zasłaniania twarzy łokciem 

lub chusteczką),  

e) unikanie organizowania większego skupiska wychowanków. 

 

17. Obowiązkiem każdego wychowawcy jest dawanie przykładu własną osobą poprzez stosowanie                           

i respektowanie zasad bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem 

COVID-19. 

 

18. W świetlicach grup znajdują się dodatkowe środki ochrony osobistej, takie jak rękawiczki, płyn 

dezynfekcyjny oraz maseczki jednorazowe.  

 

19. Pomieszczenie, w którym pracują wychowawcy powinno być po zakończeniu dyżuru wywietrzone.  

 

20. Podczas trwania dyżuru obowiązuje zachowanie wszelkiej ostrożności z uwzględnieniem ograniczenia 

kontaktów społecznych.  

 

21. Przekazanie dyżuru pomiędzy wychowawcami, kontaktowanie się z innymi pracownikami odbywa się             

z zachowaniem dystansu społecznego oraz odbywa się w maseczkach/przyłbicach.  

 

 Obowiązki wychowanków w internacie:  

1. Do internatu mogą zgłaszać się tylko zdrowi wychowankowie, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną oraz ci, którzy w ciągu ostatnich czternastu dni nie mieli kontaktu z żadną osobą zarażoną, 

przebywającą w kwarantannie lub izolacji. 

2.W internacie poza pokojem obowiązuje poruszanie się w maseczkach/przyłbicach.   

 

3. Wychowankowie muszą być zabezpieczeni we własne maseczki/przyłbice.  

 

4. Przy każdorazowym wejściu do internatu lub na stołówkę wychowanka obowiązuje dezynfekcja rąk. 

 

5.W przypadku wystąpienia w trakcie pobytu jakikolwiek objawów chorobowych obowiązkiem 

wychowanka jest zgłoszenie tego faktu wychowawcy grupy. 

 

6. Dla wychowanków zagwarantowano wyżywienie w formie śniadania, obiadu oraz kolacji.  

 

7. Wychowankowie korzystają ze stołówki według określonego grafiku.  
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8. Każdy wychowanek zajmuje wyznaczone miejsce przy stole w jadalni na cały czas pobytu w internacie.  

 

9. Wszystkie posiłki są porcjowane i wydawane przez obsługę.  

 

10.Wyjście z internatu wychowanka odbywa się tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wymaga 

uzgodnienia z wychowawcą.  

 

11. Każde wyjście z internatu wychowanek zobowiązany jest odnotować w zeszycie wyjść.  

 

12. Zabrania się zapraszania gości do internatu.  

 

13. Zabrania się spotkań towarzyskich na terenie internatu.  

 

14. Po zakończonym pobycie w internacie, w piątek lub inny dzień tygodnia, wychowanek zabiera 

wszystkie swoje rzeczy i zdaje klucz dyżurującemu wychowawcy.  

 

 Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych: 

 1. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do przestrzegania podstawowych zasad higieny oraz 

przyprowadzania/przywożenia/posyłania do szkoły lub/i internatu dziecka, którego stan zdrowia nie budzi 

żadnych zastrzeżeń.  

2. Jeżeli ktoś z rodziny/bliskich powrócił z rejonów zagrożonych koronawirusem lub miał kontakt                 

z osobą zarażoną, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych głównego 

inspektora sanitarnego oraz ministra zdrowia. 

 3. W sytuacji, gdy uczeń/wychowanek po powrocie z zagrożonych miejsc uczęszczał do szkoły/i mieszkał 

w internacie, a ma objawy choroby, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek bezzwłocznie powiadomić o tym 

Dyrekcję. 

4. Wychowankowie pełnoletni oraz rodzice/opiekunowie prawni osób niepełnoletnich zobowiązani                   

są do  systematycznego przekazywania wychowawcom istotnych informacji o stanie zdrowia 

ucznia/wychowanka, w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki podczas pobytu w Ośrodku. 

5. Rodzice /opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej Ośrodka, 

zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
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b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych                                              

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 

 Zasady podczas posiłków: 

1. Przy każdorazowym wejściu do stołówki nauczyciel/wychowawca, uczeń/wychowanek zobowiązany jest 

do  dezynfekcji rąk oraz jest on ubrany w maseczkę/przyłbicę.  

 

2. I śniadanie: 

a) wychowankowie zajmują co drugie miejsce przy stole; 

b) wychowawca grupy sprawuje opiekę nad wychowankami z zachowaniem bezpiecznego dystansu 

społecznego oraz jest zabezpieczony w maseczkę/przyłbicę; 

c) wychowankom nie wolno samodzielnie poruszać się w jadalni; 

d) wychowankowie otrzymują indywidualne porcje posiłku, jest on wcześniej rozłożony na stole przez 

wyznaczonego pracownika; 

e) wychowankowie nie odnoszą naczyń do okienka, pozostawiają je na stole; 

f) po zakończonym posiłku wychowankowie wkładają maseczki/przyłbice i opuszczają jadalnię, 

dezynfekują/ myją ręce po posiłku. 

 

3. II śniadanie: 

a) uczniowie zajmują co drugie miejsce przy stole; 

b) nauczyciel dyżurujący sprawuje opiekę nad uczniami z zachowaniem bezpiecznego dystansu społecznego 

oraz jest zabezpieczony w maseczkę/przyłbicę; 

c) uczniom nie wolno samodzielnie poruszać się w jadalni; 

d) uczniowie otrzymują indywidualne porcje posiłku, jest on wcześniej rozłożony na stole przez 

wyznaczonego pracownika; 

e) uczniowie nie odnoszą naczyń do okienka, pozostawiają je na stole; 

f) po zakończonym posiłku uczniowie wkładają maseczki/przyłbice i opuszczają jadalnię, dezynfekują/ myją 

ręce po posiłku. 

 

4. Obiad: 

a) uczniowie zajmują co drugie miejsce przy stole; 
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b) nauczyciel dyżurujący/wychowawca internatu sprawuje opiekę nad uczniami z zachowaniem 

bezpiecznego dystansu społecznego oraz jest zabezpieczony w maseczkę/przyłbicę; 

c) uczniom nie wolno samodzielnie poruszać się w jadalni; 

d) uczniowie otrzymują indywidualne porcje posiłku, jest on wcześniej rozłożony na stole przez 

wyznaczonego pracownika; 

e) uczniowie nie odnoszą naczyń do okienka, pozostawiają je na stole; 

f) po zakończonym posiłku uczniowie wkładają maseczki/przyłbice i opuszczają jadalnię, dezynfekują/ myją 

ręce po posiłku. 

 

5. Kolacja: 

a) wychowankowie zajmują co drugie miejsce przy stole; 

b) wychowawca grupy sprawuje opiekę nad wychowankami z zachowaniem bezpiecznego dystansu 

społecznego oraz jest zabezpieczony w maseczkę/przyłbice; 

c) wychowankom nie wolno samodzielnie poruszać się w jadalni; 

d) wychowankowie otrzymują indywidualne porcje posiłku, jest on wcześniej rozłożony na stole przez 

wyznaczonego pracownika; 

e) wychowankowie nie odnoszą naczyń do okienka, pozostawiają je na stole; 

f) po zakończonym posiłku wychowankowie wkładają maseczki/przyłbice i opuszczają jadalnię, 

dezynfekują/ myją ręce po posiłku. 

 

 Obowiązki Dyrektora Ośrodka: 

1.Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu 

sanitarnego w warunkach pandemii. 

2.Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk. 

3.Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu 

sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

4.Przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje 

o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki 

poprzez umieszczenie procedur na stronie szkoły: https://www.oswslawno.com/ 

5. Zapewnia codzienną dezynfekcję placówki.  

6.Dyrektor wyznacza pracownika Ośrodka, który  dokonuje pomiaru temperatury dziecka/pracownika  przy 

wejściu do szkoły. 

https://www.oswslawno.com/
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7. W razie potrzeby współpracuje ze stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz stosuje się do ich zaleceń.  

8. Na bieżąco informuje rodziców/opiekunów prawnych o wydawanych zaleceniach głównego inspektora 

sanitarnego lub ministra zdrowia.  

9. Udziela rodzicom/opiekunom prawnym informacji o podjętych działaniach w przypadku potwierdzonego 

koronawirusa. 

 

 Obowiązki pracowników obsługi:  

1. Pracownicy Ośrodka dbają o czystość pomieszczeń, zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i MZ.  

2. Systematycznie myją ciepłą wodą z detergentem lub płynem dezynfekującym wszystkie urządzenia 

sanitarne, drzwi, klamki, ławki, krzesełka, podłogę.  

3.Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty  

między sobą,  z uczniami/wychowankami oraz nauczycielami/wychowawcami do koniecznego minimum. 

 

4. Wykonują zalecenia stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 

 Zasady korzystania z pokojów nauczycielskich: 

1. W pokoju nauczycielskim mogą przebywać maxymalnie 4 osoby. 

 

2. Nauczyciele/wychowawcy przebywający w pokoju nauczycielskim ograniczają kontakty interpersonalne 

oraz czynności służbowe do minimum. 

 

3. W pokojach nauczycielskich dostępne są środki do dezynfekcji, które należy systematycznie używać. 

 

4. Przed opuszczeniem pomieszczenia należy otworzyć okno celem wywietrzenia.   

 

 Zasady korzystania z biblioteki: 

1. Jednorazowo w bibliotece może znajdować się 5 osób, w tym nauczyciel bibliotekarz. 

 

2. Po wejściu do biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zabezpieczenie ust i nosa maseczką/przyłbica. 
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3. Pomieszczenie jest codziennie dezynfekowane i systematycznie wietrzone. 

 

4. Wolny dostęp do księgozbioru jest wstrzymany. Książki i czasopisma podaje bezpośrednio nauczyciel 

bibliotekarz. 

 

5. Materiały biblioteczne oddawane do biblioteki przechodzą 1-tygodniową kwarantannę. Są odłożone                   

do kartonów. 

 

6. Nauczyciel bibliotekarz odbiera zbiory biblioteczne od uczniów/nauczycieli i każdorazowo                                 

po tej czynności dezynfekuje ręce lub zabezpiecza się nosząc jednorazowe rękawiczki. 

 

7.Nauczyciel bibliotekarz ustala z Dyrektor Szkół i wychowawcami klas zasady zwrotu książek                              

i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej. 

 

8. Wychowawcy klas powiadamiają rodziców/opiekunów prawnych przez dziennik elektroniczny lub inne 

kanały kontaktu o terminach zwrotu książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub 

zapłacenia za książki. 

 

9. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców/opiekunów prawnych w ustalone przez 

dyrektora, wychowawcę, bibliotekarza określone dni, w celu uniknięcia grupowania się osób. 

 

10. Uczeń/rodzic/opiekun prawny, który dokonuje zwrotu książek lub/i podręczników musi być                               

w maseczce/przyłbicy. 

 

 Zasady funkcjonowania świetlicy dziennej: 

1. W świetlicy uczniowie przebywają w maseczkach/przyłbicach. 

 

2. W świetlicy może przebywać 9 osób, w tym nauczyciel świetlicy dziennej. 

 

3. Pomieszczenie oraz dostępne gry i zabawki edukacyjne są dezynfekowane na bieżąco, zgodnie z ilością 

zmian dzieci przebywających w świetlicy. 

 

4. Obowiązki pracy wychowawcy świetlicy dziennej, w reżimie sanitarnym, są takie same jak te dla 

nauczyciela szkoły.   
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 Dodatkowo: 

W Ośrodku są wywieszone plakaty informujące o zasadach prawidłowego mycia rąk oraz dozowniki                       

z płynem do dezynfekcji, do których stosowania wszyscy bezwzględnie są zobowiązani. 

 

Niniejsze procedury wywiesza się na tablicach informacyjnych w pokojach nauczycielskich szkół i internatu 

oraz publikuje na stronie internetowej placówki www.osw.slawno.pl.  

 

Powyższe procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych MEN, GIS oraz MZ w sprawie 

organizacji roku szkolnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-

szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii (data dostępu 27.08.2020r.) 

 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

