
Komunikat Dyrektora SOSW nr 1  w Suwałkach 
w sprawie zasad funkcjonowania w okresie Covid-19 

 

 

 
I. Informacje ogólne. 

1. W SOSW nr 1   w Suwałkach od dnia 12 maja 2020 r. do odwołania obowiązują wewnętrzne 

przepisy dotyczące organizacji pracy szkoły i organizacji oraz bezpieczeństwa osób 

przebywających na terenie placówki. Są to:  

- procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola nr 9 w Suwałkach w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 12.05.2020 r. 

- procedury bezpieczeństwa organizacji pracy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych i w zespołach, zajęć rewalidacyjnych 

oraz innych zajęć w SOSW nr 1 w Suwałkach  z dnia 18.05.2020 r.  

- procedury bezpieczeństwa  w czasie zajęć opiekuńczych z elementami zajęć 

dydaktycznych z uczniami kl. I-III - szkoła podstawowa w SOSW nr 1 w Suwałkach,  dnia 

22.05.2020 r.  

- procedura organizacji konsultacji prowadzonych przez nauczycieli na terenie szkoły, 

26.05.2020 r. 

- procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach w trakcie epidemii COVID-

19, 01.06.2020 r. 

2. Podczas przebywania w placówce, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, rodzice                     

i uczniowie są zobowiązani do stosowania wszystkich wprowadzonych przepisów 

zapewniających zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID – 19. 

 

II. Informacje dla Rodziców 

 

1. Rodzice  do  szkoły na zajęcia  przyprowadzają dziecko zdrowe. 

2. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane do placówki i nie będą 

mogły uczestniczyć w zajęciach i konsultacjach prowadzonych przez nauczycieli szkoły. 

3. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. 

Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi placówki 

fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod 

rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich. 

4. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu do szkoły, zabawek i innych zbędnych  

przedmiotów. 

5. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób 

trzecich. Szczegółowe zasady określa procedura przyprowadzania i odbierania dzieci  ze 

szkoły. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dziecko jest chore (np. temperatura 



wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte do szkoły,  

a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. 

6. Uczniowie samodzielnie przychodzący na konsultacje do szkoły, w razie uzasadnionego 

podejrzenia, że może być chory i może zarażać inne dzieci, nie będzie przyjęty do szkoły, 

a rodzic zostanie niezwłocznie poinformowany o fakcie telefonicznie  

i poproszony o odebranie dziecka z placówki. 

7. Rodzic dziecka, które podczas przyjęcia lub pobytu w szkole wykazywało objawy choroby 

zakaźnej i zostało nieprzyjęte lub odebrane z placówki, będą zobowiązani poinformować 

nauczyciela - wychowawcę i dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka. 

 

 

III. Informacje dla pracowników 

 

1. Zalecane jest, by podczas wykonywania swoich obowiązków pracownicy na terenie 

placówki korzystali z maseczek chroniących usta i nos, przyłbic, fartuchów ochronnych, 

rękawiczek. 

2. Placówka jest wyposażona w określone, dopuszczone do użytku środki higieniczne, 

dezynfekcyjne i ochronne. 

3. Pracownicy mają obowiązek stosowania środków zgodnie z ich przeznaczeniem 

i zasadami obowiązującymi w placówce.  

4. W miarę posiadanych środków szkoła zapewni komplety ochrony indywidualnej dla 

każdego pracownika – jednorazowe rękawiczki, maseczki,  fartuchy ochronne. 

5. W szkole wydzielone jest pomieszczenie do izolacji w przypadku stwierdzenia zagrożenia 

zarażeniem wirusem SARS-2 Covid-19. Izolatka wyposażona jest w środki ochrony 

indywidualnej i płyny dezynfekujące,  termometr bezdotykowy. W izolatce znajduje się 

Rejestr Zdarzeń, który wypełnia upoważniony. 

6. Ustalono szybki sposób komunikacji z dyrektorem m.in. do raportowania o liczbie dzieci 

lub sytuacji podejrzenia zakażenia. 

7. Przygotowano procedury postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia 

i skutecznie poinstruowano pracowników o ich stosowaniu. 

8. W przypadkach nieobecności pracownika organizowane są zastępstwa. 

9. W  szkole monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni 

dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł                         

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, stołówce szkolnej i w pomieszczeniach 

spożywania posiłków, w salach gimnastycznych oraz na boisku szkolnym. 

10. Wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

epidemiologicznego pracowników, zachowując m.in. odległości pomiędzy stanowiskami 

pracy zgodnie z wytycznymi GIS, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do 

czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę zwrócono na utrzymanie wysokiej 

higieny, mycia i dezynfekcji miejsca pracy, zabezpieczania odpadów i usuwania ich z 



szkoły oraz przyjmowania przesyłek od dostawców. 

11. Przygotowano i umieszczono w określonym miejscu (łatwy dostęp) ważne numery 

telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 

medycznych. 

 

 

  

 



 


