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Procedury organizacji pracy w MOS i zajęć szkolnych w trybie stacjonarnym 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

  

Działając na podstawie art. 68 ust. 1, w związku z art. 30b i 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 marca 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.  

410, 492, 495, 642, 742, 780 i 871) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 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, 530, 564, 657, 781 i 872) zarządzam, co następuje:  

 

§ 1.  

  

Celem procedur zawartych w niniejszym zarządzeniu jest:  

  

1. Wzrost bezpieczeństwa wychowanek MOS i pracowników oraz osób przebywających na terenie 

MOS.  

2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia wychowanek i pracowników.  

3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie MOS w danym przedziale czasowym, w ramach 

zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.  

4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.  

§ 2.  

Zasady organizacji zajęć  

  

1. Zajęcia rozpoczną się od 18 maja 2020 r.  

2. Ustalam harmonogram zajęć realizowanych na terenie szkoły w MOS, w trybie stacjonarnym.  

3. Szczegółowy wykaz zajęć jest dostępny u dyrekcji szkoły dla nauczycieli najpóźniej w dniu 

poprzedzającym dzień rozpoczęcia zajęć. Nauczyciele mogą otrzymać harmonogram zajęć za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

4. Zajęcia szkolne są dobrowolne i odbywają się na podstawie zgody rodziców. Nauczyciele prowadzący 

zajęcia, przed ich rozpoczęciem, w możliwy sposób pozyskują informację od rodziców o 

zainteresowaniu tą formą zajęć.  

5. Rodzice i wychowanki MOS, po wyrażeniu zgody, otrzymują informacje o terminach realizowanych 

zajęć.  

6. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.  

 

 



§ 3.  

Zasady organizacji zajęć opiekuńczo — wychowawczych na terenie MOS.  

  

1. Zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo — wychowawcze rozpoczną się od 25 maja 2020 r.  

2. Decyzję w sprawie rozpoczęcia przez wychowankę zajęć w systemie stacjonarnym podejmuje 

rodzic. Zajęcia odbywają się na zasadzie dobrowolności.  

3. Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele, którzy realizowali zajęcia przed dniem czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkoły, tj. przed 12 marca 2020 r.  

4. Zajęcia opiekuńczo — wychowawcze prowadzą wychowawcy grup stacjonarnych.  

5. Zajęcia, o których mowa, nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem 12 marca 

2020 r. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz.   

6. Decyzję w sprawie wyznaczenia nauczycieli do prowadzenia zajęć szkolnych podejmuje Dyrektor 

Zespołu Szkół w MOS.  

7. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego odbywa się w formie ustalonej przez 

dyrektora szkoły. Podstawa programowa może być realizowana w formie zajęć stacjonarnych lub z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć. 

Dyrektor szkoły ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do 

zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas tych szkół.  

8. Harmonogram zajęć, o których mowa, ustala dyrektor Zespołu Szkół w MOS (załącznik nr 1)  

9. O godzinach zajęć określonych w harmonogramie pracy MOS, poszczególni nauczyciele i 

wychowawcy prowadzący zajęcia opiekuńczo — wychowawcze, informują rodziców wychowanek. 

Informację przekazują za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

  

§ 4.  

Konsultacje dla uczennic MOS  

  

1. Od 25 maja 2020 r. uczennice klas VIII mają możliwość korzystania z konsultacji.  

2. Od 1 czerwca br. szkoła umożliwia konsultacje dla wszystkich uczennic MOS.  

3. Konsultacje, o których mowa, mogą być indywidualne lub grupowe. Decyzję o formie konsultacji 

podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół w MOS, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i kadrowe.  

4. Celem konsultacji jest stworzenie możliwości wyjaśnienia uczennicom trudnych kwestii, 

usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić 

uczennicom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji rocznej.  

5. Konsultacje obejmują zgodnie z ustalonym harmonogramem, z którym zostają zapoznani uczniowie 

i rodzice. Harmonogram zamieszcza się na stronie internetowej szkoły oraz przesyła rodzicom za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.   

6. Konsultacje obejmują wszystkie przedmioty.  

7. W przypadku uczennic klas VIII konsultacje obejmują w szczególności te przedmioty, z których od 

16 do  18 czerwca uczennice będą zdawać egzamin ósmoklasisty.  

8. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczennic, a także warunków szkoły.  

Konsultacje prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy realizowali zajęcia w 

klasach 7-8 przed dniem 12 marca 2020 r. Konsultacje są dobrowolne. O udziale uczennic w tych 

zajęciach zdecydują rodzice.  

 

 



§ 5.  

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia.  

  

Ustala się procedurę na wypadek podejrzenia zakażenia. Dokument stanowi załącznik nr 2.  

§ 6.  

Zasady korzystania z biblioteki  

  

1. Od 25 maja br. uczennice korzystające z konsultacji mogą korzystać z biblioteki szkolnej.  

2. Zaleca się, aby podczas korzystania z księgozbioru używać jednorazowych rękawic.  

3. Dyrektor, w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem, ustala godziny pracy biblioteki, 

uwzględniając potrzeby uczennic.  

4. W okresie od 25 maja br. obowiązuje regulamin korzystania z biblioteki, opracowany przez 

nauczyciela bibliotekarza. Regulamin uwzględnia zasady bezpiecznego korzystania z księgozbioru 

i multimediów.  

5. W bibliotece obowiązuje odległości między pracownikami oraz osobami korzystającymi co 

najmniej 1,5 m.  

6. Ogranicza się liczbę pracowników korzystających jednocześnie z przestrzeni wspólnych biblioteki.  

7. Zapewnia się pracownikom środki ochrony osobistej.  

8. W pomieszczeniu zapewnia się dostęp do płynu dezynfekującego oraz jednorazowych rękawic dla 

pracowników.  

9. Umieszcza się w widocznym miejscu informację o tym, ile osób może jednocześnie przebywać w 

bibliotece.  

10. Konieczne jest przestrzeganie zasad czyszczenia i dezynfekcji powierzchni. Należy ograniczyć 

dostęp do urządzeń aktywowanych dotykiem, a także do księgozbiorów w wolnym dostępie i 

katalogów kartkowych.   

§ 7.   

Instrukcje higieniczno-sanitarne  

  

1. Ustala się graficzne plansze zwierające instrukcje:  

1) mycia rąk,  

2) dezynfekcji rąk,  

3) nakładania i zdejmowania maseczki, 4) nakładania i zdejmowania rękawic.  

2. Instrukcje wywieszane są w miejscach widocznych dla użytkowników, w szczególności w 

toaletach, przy wejściu do wyznaczonych pomieszczeń.  

3. Instrukcje (plansze) stanowią załącznik nr 3.  

  

§ 8.  

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 r, z wyjątkiem § 3, 4 i 6, który wchodzi w życie 25 

maja 2020 r.  

  

  

  

  

  

  



Załącznik nr 1  

Procedura organizacji zajęć szkolnych w MOS. 

 

 1. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna do 

zapewnienia realizacji zajęć. Przed wejściem do budynku ośrodka zamieszcza się odpowiedni 

komunikat.  

2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć wychowanki oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci izolacją 

albo mają objawy choroby zakaźnej.  

3. W razie potrzeby MOS zapewnia środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki).  

4. Wszystkich pracowników pedagogicznych MOS, w szczególności przed zajęciami i podczas ich 

trwania obowiązuje:  

a) higiena rąk (mycie i dezynfekcja),  

b) higiena dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym 

łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego 

kosza i umyć ręce).  

5. W budynku szkoły zapewnione są środki czystości (mydło, ręczniki papierowe), a przy wejściu i w 

każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środki do dezynfekcji.  

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia informują wychowanki, w sposób dostosowany do ich możliwości 

psychofizycznych, o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz przekazują 

im wskazówki Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.  

7. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia należy regularnie wietrzyć.  

8. Pracownicy obsługi zobowiązani są do regularnego dezynfekowania często używanych powierzchni 

użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest: a) regularne 

czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć 

krzeseł  

b) dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek, 

włączników świateł.  

9. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia wirusem przez uczestnika zajęć należy 

niezwłocznie podjąć kroki, mające na celu odizolowanie tej osoby od innych osób przebywających 

w placówce. Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej 

sytuacji.   

10. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy powinni pozostać w domu, 

powiadamiając pracodawcę, a następnie skontaktować się telefonicznie ze stacją 

sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod numer 999 lub 112.  

11. W przypadku złego samopoczucia wychowanki, nauczyciel prowadzący zajęcia lub dyrektor szkoły 

albo pracownik wyznaczony przez dyrektora, niezwłocznie telefonicznie informuje rodziców. 

Rodzic ma obowiązek stawienia się w ośrodku celem podjęcia wspólnych działań z personelem 

pedagogicznym MOS.  

12. W przypadku braku kontaktu z rodzicami dyrektor szkoły lub nauczyciel prosi o pomoc policję, 

straż miejską, a w przypadku pogarszającego się stanu zdrowia wychowanki, wzywa służby 

medyczne.. 13. Wszystkim pracownikom zaleca się śledzenie informacji umieszczanych na 

stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i 

zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania.  

   

  



Załącznik nr 2   

  

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników  

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  

  

  

1. Do pracy w MOS mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną.  

2. Pracownicy MOS są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni 

skontaktować się telefonicznie ze służbą medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.  

3. Zaleca się pracownikom MOS bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i 

Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a 

także obowiązujących przepisów prawa.  

4. W miarę możliwości nie angażuje się do wykonywania pracy pracowników powyżej 60. roku życia 

lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego 

ryzyka.  

5. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 stosuje się 

następującą procedurę:  

  

1) W przypadku wysokiej gorączki, uporczywego kaszlu, trudności w oddychaniu, osoba nie 

może wejść na teren MOS. W takiej sytuacji, osoba ta zostaje poinstruowana o jak najszybszym 

zgłoszeniu się do najbliższego oddziału szpitala zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, 

poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.  

2) Powyższe zdarzenie zgłasza się niezwłocznie dyrektorowi MOS lub szkoły celem 

przeprowadzenia rutynowego oglądu sytuacji zgodnie z procedurami obiektu.   

3) Osoba przebywająca w pracy z podejrzeniem zakażenia Covid - 19 zostaje niezwłocznie 

odizolowana od pozostałej grupy pracowników, a w przypadku nauczyciela lub wychowawcy 

grupy stacjonarnej, także wychowanek.  

4) Obszar, w którym poruszał się podczas wykonywania obowiązków podejrzany o zakażenie 

Covid 19 pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 

podmiocie procedurami oraz zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.).  

5) Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba tworzy listę osób przebywających w tym 

samym czasie w budynku szkoły, w najbliższym sąsiedztwie pracownika podejrzanego o 

zakażenie koronawirusem.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

http://gis.gov.pl/
http://gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/,
https://www.gov.pl/web/koronawirus/,


 Załącznik nr 3  

  

Zasady pobytu w internacie MOS:  

  

1. W internacie obowiązują procedury ochronne przeciwko COVID-19 dotyczące całego Ośrodka, tj.: 

2. Zakaz odwiedzin.  

3. W pokojach internatu mogą przebywać jednocześnie od 3 do 5 osób.  

4. Korzystając z pomieszczeń wspólnych należy stosować poniższe zasady :  

a) w łazienkach mogą przebywać maksymalnie od 3 do 5 osób,  

b) o potrzebach skorzystania z łazienki przy świetlicach wychowanka informuje wychowawcę,  

c) każdego dnia przedmioty i powierzchnie dotykane w świetlicach i łazienkach należy 

zdezynfekować.  

5. Naczynia po posiłkach należy myć w zmywarce w wysokich temperaturach.  

6. Leki wydawane są tylko w pokoju wychowawców. 

7. Po dłuższym pobycie wychowanki w domu rodzinnym lub placówce opiekuńczo-wychowawczej 

(powyżej 8 dni), Dyrekcja MOS zastrzega sobie prawo do okazania przez rodzica/opiekuna 

prawnego przed powrotem wychowanki do MOS wyniku testu na Covid-19. 

8. Nieprzestrzeganie powyższych zasad grozi koniecznością opuszczenia internatu.  

9. Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację powyższe zapisy mogą ulec zmianie.  

  

  

Procedury na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby Covid-19 u wychowanek 

MOS.  

  

1. Wychowanka, u której stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączkę) zostaje bezzwłocznie odizolowana przez Pracownika MOS lub 

pielęgniarkę w sali pełniącej funkcje izolatki.  

2. Pracownik MOS lub pielęgniarka pozostaje z wychowanką utrzymując bezpieczną odległość - min. 

2 m.  

3. Pracownik zawiadamia Dyrektora MOS lub Zespołu Szkół o zaistniałej sytuacji.  

4. W tym przypadku rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany o wystąpieniu u wychowanki 

niepokojących objawów chorobowych i jest zobowiązany do pilnego odebrania córki z MOS.  

5. W przypadku, kiedy stan zdrowia wychowanki nie wymaga pomocy służb medycznych, pozostaje 

ona w pokoju/ izolatce do czasu przyjazdu rodziców, którzy decydują, czy korzystają z teleporady 

medycznej na miejscu, czy bezpośrednio zabierają córkę indywidualnym środkiem transportu. 

Rodzic/ opiekun prawny ma obowiązek poinformowania Dyrektora MOS o wyniku badania 

wychowanki przez lekarza.  

6. W razie pogarszania się stanu zdrowia wychowanki, Dyrektor lub wyznaczony przez niego 

pracownik MOS, zawiadamia odpowiednie służby medyczne, które podejmują dalsze kroki 

bezpieczeństwa.  

  

  

  

  

  



 Załącznik nr 4  

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

  

Ja niżej podpisana/podpisany:  

  

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

oświadczam, że:  

  

1. Zostałem/am poinformowany i zapoznałem/łam się z Procedurami Bezpieczeństwa na terenie 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Piasecznie.  

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur Bezpieczeństwa na terenie 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, przede wszystkim:   

1) posyłania do placówki tylko i wyłącznie zdrowej córki, bez kataru, kaszlu, podwyższonej 

temperatury ciała,   

2) natychmiastowego odebrania córki z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak 

chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu w placówce, nr telefonu do natychmiastowego 

kontaktu ................................................  

3) dowozić i odbierać córkę w wyznaczonych godzinach zgodnie z harmonogramem wskazanym 

przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.   

3. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby  u mojej córki, 

a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości powyżej 37 stopni, w drodze 

jednostronnej decyzji córka nie zostanie w danym dniu przyjęta do placówki i będzie mogła do niej 

wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego 

potwierdzającego jej stan zdrowia, umożliwiający ponowne przyjęcie do internatu MOS.  4. Wyrażam 

zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika placówki  z użyciem bezdotykowego 

termometru. Przyjmuję do wiadomości, że placówka zaleca, aby regularnie monitorować temperaturę 

ciała wychowanek i dokonywać jej sprawdzenia   

1) przy wejściu i wyjściu wychowanek z placówki,  

2) w razie zaobserwowania u wychowanek niepokojących objawów zdrowotnych,  

5. Zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora MOS o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej 

odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.  

  

…………………………………                                       …………………………………  
                 miejscowość, data                   podpis rodzica/opiekuna prawnego        



  



  



  



  


