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Procedury zapewnienia bezpieczeństwa oraz funkcjonowania szkół
wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Człuchowie od dnia 1 września 2021 r.

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra
Edukacji i Nauki, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Człuchowie i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 od
dnia 1 września 2021 r. obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa oraz funkcjonowania.

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Człuchowie zwanego dalej Szkołą lub Placówką, odpowiada
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Człuchowie zwany dalej Dyrektorem.

2. W Szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz
Ministra Edukacji i Nauki.

3. Placówka pracuje według rocznego planu pracy, a zajęcia odbywają się w budynku szkoły przy
ul. Szczecińskiej 8 oraz Batorego 24.

4. Przy wejściu do każdego z budynków placówki znajduje się informacja o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do
budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

5. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych lub w izolacji.

6. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie
z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania
w przestrzeni publicznej.

7. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5m,
d)opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpie-
czeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, ręka-
wiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

8. Osoby z zewnątrz mogą przebywać na terenie placówki tylko i wyłącznie wyjątkowych
sytuacjach za zgodą Dyrektora.

9. Nauczyciele wychowawcy klas oraz grup wychowawczych zapewniają stały kontakt z rodzicami
i opiekunami uczniów poprzez umieszczenie w dziennikach lekcyjnych bezpośrednich numerów
telefonów po uprzednim ustaleniu z rodzicami zasady szybkiej ścieżki kontaktu i gotowości
rodzica lub opiekuna do natychmiastowej współpracy w razie wystąpienia zagrożenia.

10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na
terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

11. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach
dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w
sposób umożliwiający 
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łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej,
niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem
wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

12.Wszyscy pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej wg wskazańGIS.
13. Na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sani-

tarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku
stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Placówki.

14. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia:
1)Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z po-
mieszczeń Szkoły;

2)Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w bibliotece, a także
środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników;

3)Plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk w pomieszczeniach sanitarno-
higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk przy do-
zownikach z płynem;

4)Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone
wmaseczki, rękawiczki (ew. przyłbicę) oraz płyn do dezynfekcji rąk ;

5)Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur
postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

15. Każdy pracownik Placówki zobowiązany jest:
1) Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

a) Regularniemyć ręce przez 30 sekundmydłem iwodą oraz środkiemdezynfekującym zgodnie
z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

b) Kasłać, kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
c) Unikać kontaktu z osobami, które źle się czują;

2) Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku stosując ściśle zasady dezynfekcji
rąk;

3) Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowychuczniów;
4) Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
5) Zachowywać dystans między sobą - minimum 1,5 m.
6) Stosować środki ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS, MZ.

16. Pracownicy obsługi dezynfekują:
1) Ciągi komunikacyjne - myją oraz dezynfekują odpowiednim płynem;
2) Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty

stołów, z których korzystają uczniowie i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szatnię,
świetlicę, bibliotekę (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach - myją i dezynfekują;

3) Toalety dla personelu i uczniów - myją i dezynfekują;
4) Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać uczniów ani in-

nych pracowników na wdychanie oparów;
5) Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
6) Pracująw rękawiczkach. Stosują ściśle zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania;
7) Przeprowadzając dezynfekcję, zobowiązani są ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdu-

jących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu nie-
zbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie
nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji;

8) Wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy.
17. Nauczyciele:
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1) Zapewniają bezpieczeństwo podczas lekcji oraz przerw.
2) Dbają o to by uczniowie regularnie myli ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po
powrocie ze świeżego powietrza, zwracają uwagę na ochronę podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.;

3) Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia - przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne
także w czasie zajęć;

4) Dbają o to, by uczniowie w ramach grupy unikali bliskich kontaktów;
5) Nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
6) Zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5m;
7) Opiekunowie pomieszczeń lekcyjnych dbają o to by przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować zostały usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, ska-
kanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować;

8) Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przybo-
rami szkolnymi między sobą;

9) Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Droga do szkoły i ze szkoły

1. W drodze do i ze szkoły uczniowie zachowują dystans społeczny, minimum 1,5m.
2. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów przyprowadzanych do placówki wpuszczani są na teren
szkoły tylko w uzasadnionych przypadkach.

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno
przychodzić na zajęcia lekcyjne.

4. W celu szybkiej komunikacji placówki z rodzicem dziecka, rodzice muszą być cały czas dostępni
pod telefonem.

5. Pracownik podczas wpuszczania ucznia do szkoły dokonuje pomiaru temperatury ucznia,
termometrem bezdotykowym.

6. Pracownik dba o to, by uczeń po wejściu do Szkoły zdezynfekował ręce.
7. Uczeń nie może wnosić do budynku żadnych przedmiotów poza przyborami szkolnymi.
8. Uczniowie udają się bezzwłocznie do sali według planu lekcji.
9. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

10. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zacho-
wania w przestrzeni publicznej.

11. Do placówki wpuszczani są tylko uczniowie zdrowi, bez jakichkolwiek objawów świadczących o
infekcji (katar, kaszel, podwyższona temperatura - powyżej 37.0 C), widoczne osłabienie, ospałość,
złe samopoczucie).

12. Rodzice:
1) Zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych– bez objawówchorobowych;
2) Powinni przestrzegać zasad związanych z przebywaniem w wyznaczonej części na terenie szkoły
w trakcie przyprowadzania lub odbierania dzieci;

3) Zaleca się rodzicom, aby przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły zmierzyły dziecku tempe-
raturę;

4) Zakazuje się przyprowadzania do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie
lub w izolacji (w takiej sytuacji wszyscy powinni zostać wdomu);

5) W drodze do i ze szkoły rodzice powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej i dawać przykład dzieciom.

6) Rodzice powinni przypominać dzieciom zasady higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
częste mycie rąk woda z mydłem oraz niepodawanie ręki na powitanie) oraz zwracać uwagi na
odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

7) Rodzice powinni kontrolować stan zdrowia swoich dzieci, a w przypadku wystąpienia jakichkol-



4

wiek symptomów choroby (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle
kostnostawowe) pozostawić dziecko w domu i skontaktować się z lekarzem.

8) Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych
dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.

9) Rodzice są zobowiązani do utrzymywania regularnego kontaktu z wychowawcą klasy, za pomocą
ustalonych środków komunikacji elektronicznej, w celu zapewnienia bieżącej wymiany informa-
cji dotyczącej ucznia oraz obecnej sytuacji w szkole.

13. Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
14. W przypadku stwierdzenia przez pracownika objawów chorobowych u ucznia, pracownik infor-

muje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca
informuje rodziców o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotyczącą
zdrowia dziecka, a także podejmuje decyzję o odesłaniu ucznia do domu lub pozostawienia
w szkole.

15. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie powinni przebywać na boisku szkolnym pod
opieką nauczyciela.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

1. W Szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy cho-
robowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny oraz
płyn do dezynfekcji rąk.

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar,
biegunka, utrata węchu lub smaku), uczeń jest niezwłocznie izolowany od grupy w pomieszczeniu
do izolacji.

3. Nauczyciel lub pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym Dyrektora lub
osobę go zastępującą.

4. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie: z rodzicem/ rodzi-
cami/opiekunem prawnym, Powiatową Stację Epidemiologiczną oraz organem prowadzącym i in-
formuje o objawach.

5. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w Szkole rodzica/opiekuna ucznia podejrza-
nego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powia-
tową Stację Epidemiologiczną.

6. Nauczyciel, przeprowadza pozostałych uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało
dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja
- stolików, krzeseł, pomocy dydaktycznych).

7. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika Szkoły, który zachowuje wszel-
kie środki bezpieczeństwa - przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed
wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

8. Rodzice izolowanego ucznia odbierają go ze przy głównych drzwiach wejściowych do budynku
Szkoły.

9. W przypadku wystąpienia u pracownika Placówki będącego na stanowisku niepokojących obja-
wów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i infor-
muje Dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu - zachowując stosowny dystans i środki
ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

10. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną i
wprowadza do stosowania na terenie Placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.

11. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest
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niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła,
poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

12. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po
opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane.

13. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o
zakażenie miała kontakt, abyw razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej.

14. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci
czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

15. Dyrektor wraz z organem prowadzącym w porozumieniu z powiatowym inspektorem
sanitarnym podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie
Placówki zakażenia.

16. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu
wirusemCOVID-19 u osoby, która przebywaław ostatnim tygodniuw placówce, Dyrektor
niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-
epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Biblioteka szkolna

1. Zasady funkcjonowania biblioteki określają następujące zasady:
1) W tym samym czasie w pomieszczeniu biblioteki szkolnej mogą przebywać 2 osoby;
2) Pozostałe osoby chcące skorzystać z księgozbioru oczekują na zewnątrz z zachowaniem bez-

piecznej odległości 1,5m;
3) Osoby korzystające z wypożyczalni nie przemieszczają się między regałami, książki wyszukuje

i wydaje bibliotekarz.
4) Bibliotekarz wyznacza w pomieszczeniu biblioteki miejsce, w którym oddawane książki będą

poddawane kwarantannie. Powinno być to miejsce ustronne, zabezpieczone i oznaczone
tak by uniemożliwić swobodny dostęp;

5) Oddawane książki należy oznakować kartką z datą oddania.
6) Książki poddawane są kwarantannie na okres co najmniej 2 dni.

Sala gimnastyczna

1. W sali gimnastycznej należy zachować dystans między uczniami.
2. W ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego, nie przeprowadza się ćwiczeń, gier i zadań

kontaktowych, które uniemożliwiają zachowanie dystansu.
3. Przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować usuwa się z sali

gimnastycznej lub zabezpiecza przed dostępem do nich.
4. Sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywany podczas zajęć, a także podłoga

są myte detergentem lub dezynfekowane przez pracowników obsługi, po każdym dniu zajęć,
a w miarę możliwości po każdym zajęciach.

5. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach korzystania z sali
gimnastycznej.
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Szatnia

1. Uczniowie w budynku przy ul. Batorego 2 korzystają z szatni na dotychczasowych zasadach.
2. Wbudynku szkoły wyznacza się miejsce na szatnię w sali lekcyjnej przydzielonej dla

poszczególnego oddziału.
3. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach korzystania z szatni.

Zajęcia świetlicowe

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów oraz wychowanków.
2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby mogą zostać wykorzy-

stane inne sale dydaktyczne, które są odpowiednio przystosowane.
3. W świetlicy szkolnej (odpowiednio w wykorzystywanych innych salach dydaktycznych) umiesz-

cza się środki do dezynfekcji rąk.
4. Dzieci przebywające w świetlicy są zobowiązane do zachowania higieny rąk. Zaleca się

w pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekcję rąk pod
nadzorem opiekunów/wychowawcy.

5. Podczas przebywania w świetlicy szkolnej zobowiązuje się dzieci oraz opiekunów/ wychowaw-
ców do zachowania dystansu.

6. Świetlicę należy wietrzyć:
1) codziennie rano, przed przyjściemwychowanków;
2) nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci wświetlicy;
3) za każdym razem po przeprowadzaniu dezynfekcji.

7. Uczniowie na początku roku szkolnego są informowani, przez wychowawcę o zasadach
przebywania w świetlicy szkolnej.

Organizacja nauczania

1. Zajęcia prowadzone są zgodnie z rocznym planem na rok szkolny 2021/2022.
2. Zajęcia organizowane są w taki sposób aby zapewnićmaksymalne bezpieczeństwo uczniów,
nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

3. Zajęcia lekcyjne dla danego oddziału odbywają się w wyznaczonej sali lekcyjnej, a przerwy ucznio-
wie danego oddziału spędzają na boisku szkolnym lub na wyznaczonym obszarze pod opieką nau-
czycieli pełniących dyżur.

4. Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej, klas szkoły branżowej 1 stopnia oraz uczniowieszkoły przysposabiającej do pracy podczas przerw, a także podczas przemieszczania się wbudynku szkoły powinni mieć założone maski ochronne lub przyłbice.
5. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia kształcenia mieszanego (hybrydowego) polegającego
na częściowym zawieszenie zajęć stacjonarnych w odniesieniu do:

a) jednego lub kilku oddziałów bądź klas,
b) całego etapu edukacyjnego (np. tylko I-III),
c) grupy lub grup wychowawczych,
d) niektórych zajęć (np. tylko wychowania fizycznego, zajęć świetlicowych czy zajęć rozwijają-

cych zainteresowania).

6. Decyzja przejścia na kształcenie w formie mieszanej (hybrydowej) będzie przedmiotem indywidu-
alnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w uzgodnieniu z organem prowa-
dzącym, na podstawie przedstawionych przez dyrektora szkoły, konkretnych rozwiązań
dotyczących organizacji zajęć szkolnych.

7. Szczegółową organizację kształcenia mieszanego ustala Dyrektor w porozumieniu z organem pro-
wadzącym i wychowawcą klasy lub grupy wychowawczej.
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8. W przypadku wystąpienia zachorowania na Covid-19 wśród uczniów lub pracowników placówki
lub w przypadku podjęcia decyzji przez zespół zarządzania kryzysowego odpowiedniego szczebla
może zostać wprowadzone nauczanie zdalne.

9. Na wypadek wystąpienia czasowego zawieszenia zajęć:
a) wychowawcy klas w przeciągu tygodnia przygotowują informację na temat:

a. dostępu uczniów i rodziców do sprzętu, oprogramowania oraz dostępie do internetu oraz tech-
nologie prowadzenia zajęć na odległość (facebook, teams, inne), z zachowaniem zasad
bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach,

b. źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć,
c. działań podjętych w celu modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przed-

szkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania,
b) wychowawcy klas we współpracy z nauczycielami ustalają tygodniowy zakres treści nauczania

z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania, uwzględniając w szczególności:
a. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego
w ciągu dnia,

d. łączenie przemienne kształcenia z użyciemmonitorów ekranowych i bez ich użycia,
e. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,
f. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć;

c) ponadto wychowawcy klas w porozumieniu z nauczycielami oraz rodzicami ustalają:
a. sposób uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecno-
ści uczniów na zajęciach edukacyjnych;

b. zasady zapewnienia możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia;
c. sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i
umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach            

ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;
d) nauczyciele przedmiotowcy współpracują oraz wspierają wychowawców klas w realizacji
nauczania zdalnego;

e) nauczyciele realizujący zajęcia edukacyjno-terapeutyczne oraz rewalidacyjno-wychowawcze
przekazują informacje rodzicom o dostępnych materiałach i możliwych formach ich
realizacji przez dziecko lub ucznia w domu;

f) wychowawcy grup internackich, psycholog, pedagodzy wspierają uczniów oraz rodzicóww
zakresie działań wychowawczych, pomagają rozwiązywać bieżące problemy wychowawcze,
kształtują nawyki związane z utrzymaniem higieny w czasie pandemii, wspierają i motywują
uczniów do pracy, rozwijają zainteresowania i zdolności wychowanków;

g) czasowe zawieszenie zajęć może być wprowadzone w całej placówce lub w odniesieniu do
wybranych typów szkół lub określonych typów zajęć. Harmonogram prowadzonych zajęć na
odległość ustala dyrektor.

h) rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z
zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która
uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

i) podczas realizacji zajęć, w tym zajęć z wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

j)w przypadku zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców podmiot przyjmujący
uczniów słuchaczy zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych,
dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
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właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów
szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.

Przepisy końcowe

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują od dnia 1 września 2021 r. do czasu ich odwołania.2. Wszyscy pracownicy Placówki oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani się do ich ścisłego
stosowania i przestrzegania.


