
Regulamin bezpieczeństwa organizacji pracy zajęć z zakresu 

Wczesnego Wspomagania Rozwoju w czasie epidemii COVID-19 

obowiązujące w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza 

Korczaka w Pszczynie 

 

Regulamin został opracowany na podstawie: 

 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) 

 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z poz. zm.) 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), 

 Rozporządzenia MEN i sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz.1166 z poz. zm.) 

 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327). 

 

WSTĘP 

Od 1 września 2020 r. – w okresie funkcjonowania placówki w reżimie sanitarnym 

rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja zajęć z zakresu wczesnego 

wspomagania rozwoju w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę 

Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć. 

Zajęcia stacjonarne z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju będą odbywać się zgodnie 

z zaleceniami i wytycznymi ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste 

mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub 

placówki, regularne dezynfekowanie i wietrzenie pomieszczeń. 

 

§ 1 

ZASADY OGÓLNE 

1. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających na zajęcia 

z Wczesnego Wspomagania Rozwoju w czasie epidemii COVID-19 ponoszą zarówno 

rodzice jak i terapeuci. 

2. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać na zajęcia tylko dzieci zdrowe. 

3. Rodzice dziecka z objawami chorobowymi powinni skonsultować się z lekarzem. 

Dziecko, które nie spełnia kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na 



koronawirusa powinno być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach 

podstawowej opieki zdrowotnej. Rodzice będą mogli przyprowadzić je na zajęcia, jeśli 

lekarza potwierdzi zakończenie leczenia. 

4. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanej 

przez koronawirusa, rodzice obowiązkowo pozostawiają dziecko w domu, natychmiast 

powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną i postępują zgodnie z jej zaleceniami. 

5. W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem i skierowana dziecka do szpitala 

celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa, państwowy 

powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w 

porozumieniu z nim podejmuje dalsze kroki profilaktyczne.  

6. Nie należy przyprowadzać dziecka na zajęcia, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu 

oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

7. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce 

wszystkim dzieciom, terapeuta może odmówić przejęcia opieki nad dzieckiem, u którego 

widoczne są objawy infekcji. 

8. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do i z zajęć odpowiadają rodzice. Jeśli 

dziecko ukończyło 4 lata zalecamy stosowanie indywidualnej osłony ust i nosa na terenie 

placówki. 

 

§ 2 

WEJŚCIE NA TEREN BUDYNKU 

1. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko z zajęć muszą być zdrowe oraz 

powinny zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej i stosować je na terenie szkoły 

(obwiązek zakrywania nosa i ust na terenie placówki!)  

2. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko z zajęć zobowiązani są przed wejściem 

do budynku szkoły zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji umieszczonym przy 

wejściu. 

3. Pracownik obsługi (woźna/portier) monitoruje obowiązkową dezynfekcję rąk przy 

wejściu do szkoły i wskazuje wchodzącym obszar, w którym mogą przebywać. 

4. Dziecko w czasie epidemii powinna przyprowadzać i odbierać z zajęć, w miarę 

możliwości, stale jedna i zawsze ta sama osoba.   

5. Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka dziadków lub innych osób 

powyżej 60 roku życia.  

6. Osoby upoważnione do odbioru dziecka z zajęć powinny przestrzegać na jej terenie 

ustalonych reguł przemieszczania się oraz obowiązku stosowania środków 

profilaktycznych. Zobowiązane są stosować się do nakazu zasłaniania ust i nosa oraz 

przestrzegania zalecenia utrzymania dystansu i zachowania ostrożności w kontaktach 

bezpośrednich z pracownikami szkoły, uczniami, innymi dziećmi i innymi rodzicami. 

Zasada zachowania dystansu społecznego i obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy 

także rodzeństwa przebywającego na terenie placówki. Za ewentualne wykroczenia 

dzieci, konsekwencje poniosą rodzice.  

7. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci na zajęcia powinny unikać skupiania się 

w grupy i zapobiegać tworzeniu skupisk. 



8. Zabronione jest pozostawianie dzieci bez opieki przed budynkiem szkoły. 

9. Rodzice lub osoby przez nich upoważnione powinni przyprowadzić dziecko na zajęcia 

punktualnie. 

10. W przypadku konieczności udania się rodzica do sekretariatu szkoły może w nim 

przebywać tylko jedna osoba poza pracownikiem; pozostali rodzice oczekują na 

zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej odległości między sobą. Pracownik sekretariatu 

przy kontaktach z takimi osobami zachowuje także dodatkowe środki ostrożności. 

 

§ 3 

OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE PLACÓWKI 

 

1. Osoby przyprowadzające dziecko na zajęcia przekazują je osobiście pod opiekę 

terapeuty, ograniczając wchodzenie z dzieckiem na teren budynku. 

2. Od godziny 15 wejście do budynku szkoły odbywa się bocznym wejście od strony 

placu zabaw.  

3. Rodzice wchodzą z dziećmi do budynku szkoły tylko do strefy rodzica. Jeśli zaistnieje 

potrzeba wejścia na zajęcia musi ona zostać ustalona i zaakceptowana przez terapeutę. 

Strefa rodzica znajduje się w korytarzu przy pracowni SI oraz Szkolnym Centrum 

Informacji. 

4. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie przejmowania opieki nad dziećmi 

oraz przekazywania ich pod opiekę rodziców odpowiada terapeuta. 

5. Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka z zajęć powinny być 

wykonywane sprawnie i szybko. Przebywanie osób trzecich w szkole powinno być 

ograniczone do niezbędnego minimum. 

6. Osoby odbierające dziecko z zajęć zobowiązane są opuścić jej teren niezwłocznie po 

przejęciu opieki nad dzieckiem. 

§ 4 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

1. Dzieci zapoznane są z zasadami higienicznego przebywania na zajęciach oraz 

higienicznego korzystania ze sprzętów w sali przez terapeutów. 

2. Z sali, w której przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Podczas zajęć nie korzysta się z 

pomocy dydaktycznych, których nie można zdezynfekować przed użyciem ich przez 

drugie dziecko. 

3. Dzieci na zajęciach korzystają w miarę możliwości z własnych przyborów szkolnych 

(długopisy, ołówki, kredki, kleje, nożyczki itp.). 

 

 

 



§ 5 

DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH 

1. Pomieszczenia klasowe należy wietrzyć w odstępach co najmniej godzinnych. W razie 

sprzyjających warunków pogodowych zajęcia należy odbywać przy otwartych oknach. 

2. W każdej sali znajduje się pojemnik rozpylający z płynem odkażającym służącym do 

dezynfekcji rąk i sprzętów. 

3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące zaakceptowane przez Główny 

Inspektorat Sanitarny. Środki te dostosowane są do specyfiki działalności placówki, a 

jednocześnie nieszkodliwe dla dzieci. Działają bakteriobójczo, wirusobójczo 

i grzybobójczo. Środki te nie wymagają spłukiwania. 

4. Pomieszczenia dezynfekowane są na bieżąco płynem odkażającym, minimum 2 razy 

w ciągu dnia. O dezynfekcję stolików, krzeseł, klamek, przyborów i sprzętów dba 

terapeuta, który korzysta z danej sali. Dezynfekcję przeprowadza również pracownik 

szkoły, po skończonych zajęciach. 

5. Wszelkie powierzchnie dotykowe w częściach wspólnych szkoły np. korytarze, toalety 

dezynfekowane są w regularnych odstępach przez pracowników szkoły. Korytarz 

i szatnie powinny być regularnie wietrzone i sprzątane. Dezynfekcja jest monitorowana 

poprzez zapis w karcie monitoringu. 

6. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w pracowniach 

szkolnych jest czyszczony i dezynfekowany po każdej grupie zajęciowej przez 

pracowników szkoły. 

7. Jednocześnie prowadzona jest dezynfekcja również wtedy, gdy jest wymagana 

interwencja środkami odkażającymi w konkretnych sytuacjach (sytuacja zagrożenia 

rozprzestrzeniania się wirusa). 

§ 6 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z OSOBAMI PODEJRZANYMI O ZAKAŻENIE 

KORONAWIRUSEM COVID-19 ORAZ DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH 

1. Procedura obowiązuje wszystkich uczniów/dzieci i pracowników Zespołu Szkół nr 3 

Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie zarówno nauczycieli jak 

i pracowników niepedagogicznych. 

2. Dyrektor szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli do przestrzegania 

obowiązujących podczas epidemii zasad postępowania oraz do rozmów z dziećmi na 

temat podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej 

wody i mydła oraz kaszlu i kichania zgodnie z zasadami umieszczonymi na plakatach 

informacyjnych umieszczonych w toaletach i na korytarzach szkolnych. 

3. Uczniowie/dzieci z podwyższoną temperaturą, katarem, kaszlem oraz innymi 

objawami chorobowymi powinny być zbadane przez lekarza i do czasu pełnego 

powrotu do zdrowia zostać pod opieką w domu. 

4. W przypadkach przysłania do szkoły/na zajęcia dziecka z opisanymi objawami, 

pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły mają prawo skierować ucznia do 

pielęgniarki/higienistki szkolnej. Uczeń z objawami grypopodobnymi zostanie 

odizolowany w specjalnie wydzielonym w szkole pomieszczeniu (izolatce). Dyrektor 

szkoły lub pielęgniarka lub nauczyciel natychmiast po odizolowaniu ucznia wzywają 

rodziców ucznia, do odebrania dziecka z placówki. Rodzic jest zobowiązany jak 

najszybciej odebrać dziecko ze szkoły/z zajęć. 



5. Każdy rodzic na początku roku szkolnego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia 

wskazującego sposób szybkiego kontaktu placówki z rodzicem oraz wskazania 

możliwości nagłego odbioru dziecka ze szkoły – druk oświadczenia stanowi załącznik 

nr 1 regulaminu. 

6. Każdy pracownik szkoły, który zauważy u dziecka, pracownika lub innej osoby 

przebywającej na terenie placówki objawy wskazujące na możliwość zakażenia 

koronawirusem niezwłocznie informuje o tym fakcie Dyrektora Szkoły. 

7. Dyrektor Szkoły dowiadując się o podejrzeniu zakażenia Covid 19 niezwłocznie 

powiadamia o tym, fakcie stację sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie 

niezbędne dane. 

8. Dyrektor szkoły podejmuje dalsze kroki profilaktyczne w uzgodnieniu z Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Tychach i stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

9. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem Dyrektor Szkoły informuje 

organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

10. W przypadku zaistnienia różnych innych nieprzewidzianych zdarzeń Dyrektor 

informuje organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

11. Każdy pracownik szkoły, który zauważy u siebie objawy wskazujące na możliwość 

zakażenia koronawirusem powinien zgłosić ten fakt Dyrektorowi szkoły oraz 

skontaktować się z lekarzem. 

12. Jeśli u pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego 

w ciągu ostatnich 14 dni lub miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem 

zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy 

z oddychaniem to Dyrektor Szkoły odizolowuje pracownika w izolatce i zawiadamia 

stację sanitarno-epidemiologiczną. Następnie postępuje zgodnie z pkt 8-10. 

13. W przypadku gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do 

szpitala celem dalszej diagnostyki lub celem leczenia zakażenia, powiatowy inspektor 

sanitarny zawiadamia o tym Dyrektora, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze 

kroki profilaktyczne. 

14. W razie konieczności stwierdzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Tychach Dyrektor wnioskuje do organu prowadzącego o zamknięcie 

placówki, a po podjęciu przez organ tej decyzji niezwłocznie informuje o tym fakcie 

rodziców lub opiekunów dzieci za pomocą: 

a. strony internetowej placówki, 

b. poczty elektronicznej, 

c. telefonu, 

d. umieszczenie ogłoszenia w widocznych miejscach na terenie placówki. 

15. Dyrektor zleca i wykonuje na bieżąco inne zadania i prace nakazane przez 

powiatowego inspektora sanitarnego. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 Regulaminu bezpieczeństwa organizacji pracy w czasie epidemii Covid-19 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że: 

1) Zapoznałem/am się z Regulaminem bezpieczeństwa organizacji pracy zajęć z zakresu 

Wczesnego Wspomagania Rozwoju w czasie epidemii Covid-19 obowiązującym w 

Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie oraz zdaję sobie 

sprawę, że: 

a) Mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków 

ochronnych, na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19. 

b) W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka zostanie ono 

natychmiast umieszczone w przygotowanym wcześniej w placówce izolatorium, 

wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej. O tym fakcie niezwłocznie 

zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy. 

2) Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania telefonu o numerze: 

 

………………………………………… lub …………………………………………… 

który przekazuję do szybkiego kontaktu w sprawie mojego dziecka. 

 

3) Wskazuję następujący sposób odebrania dziecka ze szkoły w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych: 

a) Mam możliwość osobistego odbioru dziecka w sytuacji nagłej   TAK     NIE 

                                                                                        (proszę podkreślić) 

b) W przypadku, gdy nie będę mógł odebrać dziecka osobiście / nie mam takiej 

możliwości może ono zostać odebrane przez: (proszę wskazać imię i nazwisko osoby, 

stopień pokrewieństwa -jeśli zachodzi) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4) Dziecko NIE JEST / JEST (proszę niewłaściwe skreślić) uczulone na środki 

dezynfekujące. 

Deklaruję pełne zastosowanie się do zapisów regulaminu i procedur bezpieczeństwa oraz 

wyrażam zgodę na ich realizowanie przez placówkę. 

Będę na bieżąco informował dyrektora szkoły/terapeutów/koordynatora o istotnych 

zmianach w zdrowiu mojego dziecka podczas epidemii. 

Rozumiem, że poświadczenie nieprawdy - a co za tym idzie narażanie osób drugich na 

zakażenie koronawirusem COVID-19 oraz umyślne i świadome rozprzestrzenianie chorób 

zakaźnych będzie zgłaszane do odpowiednich służb. 

 

……………………….…             ……………………………………………………………… 

          Data             podpis rodziców /opiekunów prawnych 


