
 

REGULAMIN  POSTĘPOWANIA 

W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII 

IM. ŚW. BRATA ALBERTA W SZCZECINIE 

W WARUNKACH STANU EPIDEMII COVID - 19 

PODCZAS OBECNOŚCI WYCHOWANKÓW W MOS 

W DNIACH OD 25.05. DO 7.06.2020 R. 
 

22.05.2020r. 

 

 

 

 

 

Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-COV-2, 

wywołującym chorobę COVID-19, wśród wychowanków oraz pracowników Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii im. Św. Brata Alberta w Szczecinie. 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 

• Ustawa z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019r., poz.1148, z późniejszymi  

zmianami). 

• Ustawa z dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374, z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., poz. 69, z 

późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 410, z późniejszymi 

zmianami). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.04.2020r. w sprawie ustanowienia określonych 

nakazów i zakazów z związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 69, z 

późniejszymi zmianami). 

• Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji 

Narodowej dotyczących przeciwdziałania COVID-19. 

 

 

 
 
 

 

 

 



§ 1 

SZCZEGÓŁOWE CELE WDRAŻANYCH PROCEDUR 

 

1. Zapewnienie bezpiecznych warunków wychowankom podczas ich pobytu w MOS. 

2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim pracownikom. 

3. Uniknięcie zakażenia wychowanków i  pracowników przez osoby z zewnątrz (rodziców, 

opiekunów, dostawców itd.) 

4. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie MOS w celu umożliwienia identyfikacji osób, 

które będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia. 

 

 

§ 2 

OBOWIĄZKI DYREKTORA MOS 

 

1. Konstruowanie i wdrażanie regulaminów wewnętrznych oraz dostosowywanie procedur 

obowiązujących w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach 

pandemii COVID-19. 

2. Współpraca z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do 

dezynfekcji i ochrony osobistej oraz warunków wdrażania adekwatnych do sytuacji 

procedur. 

3. Informowanie rodziców i opiekunów wychowanków MOS o czynnikach ryzyka zakażeniem 

SARS-CoV-2 wynikających z przebywaniem ich synów i podopiecznych w placówce. 

 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW MOS 

 

1. Bezwzględne przestrzeganie regulaminów, procedur i zarządzeń dyrektora MOS. 

2. Zapoznawanie się na bieżąco z informacjami dotyczącymi zapobiegania i przeciwdziałania 

COVID-19, zwłaszcza z zakresu funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych. 

3. Podejmowanie odpowiednich działań w przypadkach niebezpiecznych lub budzących 

wątpliwości, związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. 

 

 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI RODZICÓW I OPIEKUNÓW WYCHOWANKÓW MOS 

 

1. Zapoznawanie się z odpowiednimi procedurami opracowywanymi na czas funkcjonowania 

MOS w warunkach stanu epidemii, bezwzględne ich przestrzeganie oraz podpisywanie 

odpowiednich dokumentów, wdrażanych zgodnie z ww. procedurami. 

2. Natychmiastowe przekazywanie dyrektorowi MOS lub pracownikowi pedagogicznemu 

istotnych z punktu widzenia stanu epidemii informacji o zdrowiu  syna (podopiecznego) – 

dotyczy uczniów przybyłych do MOS na konsultacje. 

3. Gotowość do podejmowania działań mających na celu bezpieczeństwo wychowanków i 

pracowników MOS. 

 

 

§ 5 

OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW 

 

1. Zapoznawanie się z odpowiednimi procedurami opracowywanymi na czas funkcjonowania 

MOS w warunkach stanu epidemii oraz bezwzględne ich przestrzeganie. 



2. Natychmiastowe przekazywanie dyrektorowi MOS lub pracownikowi pedagogicznemu 

istotnych z punktu widzenia stanu epidemii informacji o swoim zdrowiu – dotyczy uczniów 

przybyłych do MOS na konsultacje. 

3. Rzetelne wywiązywanie się z obowiązków nałożonych w związku z nauczaniem na 

odległość. 

 

 

§ 6 

POSTĘPOWANIE PODCZAS KONSULTACJI 

 

1. Dyrektor MOS wraz z nauczycielami przygotowuje i upowszechnia wśród nauczycieli, 

uczniów i rodziców (opiekunów) harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych. 

2. Wychowawcy klas zapoznają uczniów z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas 

pobytu w MOS na konsultacjach. 

3. Uczeń jest zobowiązany do zapoznania się z  zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi 

podczas pobytu w MOS na konsultacjach. 

4. Przed przystąpieniem do konsultacji uczeń przekazuje podpisane przez rodzica 

oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. Oświadczenia są 

przechowywane w miejscu dostępnym dla każdego nauczyciela. 

5. Uczeń z objawami chorobowymi sugerującymi chorobę zakaźną nie może brać udziału w 

konsultacjach na terenie MOS. 

6. Po wejściu do budynku uczeń zachowuje wszystkie zasady bezpieczeństwa, z którymi miał 

obowiązek zapoznać się przed przybyciem na konsultacje.  

7. Konsultacje indywidualne i grupowe odbywają się w trzech salach lekcyjnych, odpowiednio 

przygotowanych do tego celu. 

8. Podczas konsultacji należy przestrzegać zasad dystansu społecznego: 4 m² na osobę w 

jednym pomieszczeniu, 2 m odległości między osobami, 1,5 m odstępu między stolikami.  

9. Sale, w których odbywają się konsultacje, muszą być wietrzone co najmniej raz na godzinę. 

10. Po zakończeniu pracy przez ucznia nauczyciel dezynfekuje jego stolik i krzesło. 

11. Każdego dnia ostatni uczeń, odbywający konsultacje w danej sali lekcyjnej, pod kierunkiem 

nauczyciela lub innego pracownika, sprząta salę. 

12. Jeśli zajdzie taka konieczność, nauczyciel lub inny pracownik wyznacza ucznia, który 

sprząta pozostałe, udostępnione uczniom, pomieszczenia. 

13. Uczniowie używają własnych przyborów szkolnych, nie wymieniają się nimi ani nie 

pożyczają. 

14. W bibliotece szkolnej może przebywać jeden uczeń. Przed biblioteką umieszczone są zasady 

korzystania z biblioteki oraz godziny jej pracy. 

15. Uczniowie i pracownicy są zobowiązani do zachowania 2 m odległości między sobą 

również w miejscach poza salami lekcyjnymi. 

16. Uczeń  przybyły na  konsultacje nie ma możliwości skorzystania z miejsca w internacie.  

17. Nauczyciel może zobowiązać rodziców (opiekunów) ucznia do wyposażenia go w maseczkę 

i rękawiczki na czas konsultacji. 

 

 

§ 7 

UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Wszyscy przebywający w MOS są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zasad 

higieny osobistej, szczególnie: 

a) Po wejściu do budynku zdezynfekować ręce; 

b) Często dokładnie myć ręce, zwłaszcza po skorzystaniu z toalety; 

c) Podczas kaszlu i kichania zasłaniać nos i usta. 

 



2. Dyrektor MOS może zobowiązać pracowników i inne osoby przebywające w ośrodku do 

zasłaniania nosa i ust. 

3. W miejscach dostępnych dla pracowników i uczniów umieszczone są następujące 

dokumenty: 

a) Oświadczenie Rodzica/opiekuna -  załącznik nr 1 

b) Zasady bezpieczeństwa dla uczniów – załącznik nr 2; 

c) Zasady korzystania z biblioteki szkolnej (+ procedury-wersja skrócona)– załącznik nr 3; 

d) Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia – załącznik nr 4; 

e) Wykaz numerów telefonów do instytucji wspierających pracę MOS – załącznik nr 5. 

 

 

 

 

 

 


