
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII 

Obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 15 w Przemyślu w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Podstawa prawna: 

− rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

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

− wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna 

 

I CEL PROCEDURY: 

      Przygotowanie pracowników, rodziców i innych osób współpracujących z placówką 

do realizacji zadań zawodowych w sposób odpowiadający wymogom sanitarnym 

obowiązującym w związku pandemią wirusa COVID-19 oraz zapewnienie zdrowia 

 i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie  szkoły w związku  

z istniejącym zagrożeniem COVID-19 

 

II ZAKRES OBOWIĄZYWANIA PROCEDURY:  zasady postępowania nauczycieli, 

rodziców i pracowników szkoły podczas sprawowania opieki i organizowania zajęć 

z dziećmi  od momentu przyprowadzenia dzieci do szkoły do chwili odbioru ich  

ze szkoły przez rodziców. 

  

III OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W WARUNKACH 

ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID-19 

     Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

Ministra Edukacji. 

     W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem 

się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkoły obowiązują 

specjalne procedury bezpieczeństwa: 

 

1.  Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole 

Podstawowej Nr 15 w Przemyślu zwanego dalej Szkołą lub Placówką, odpowiada 

Dyrektor Szkoły zwany dalej Dyrektorem. 

2.  W Szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego 

oraz Ministra Edukacji. 

3.  Szkoła pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00 

4.  W jednej grupie może przebywać do 12 uczniów. 

5.  Do Szkoły nie będą wpuszczani: dzieci, rodzice i opiekunowie oraz pracownicy  

z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku Szkoły 



każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym 

termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez Dyrektora pracownik Szkoły. 

6.  W Szkole dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie ma obowiązku 

przebywać w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub 

wytycznych Ministra Zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także  

w niniejszych Procedurach. 

7.  Środki ochrony indywidualnej wg wskazań GIS zaopatrzeni są wszyscy pracownicy. 

8. Na tablicy w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji 

sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się 

skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej 

się na terenie Placówki. 

9. Plac zabaw będzie udostępniony, kiedy pozwolą na to odgórne zalecenia i 

zarządzenia . 

 

IV OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI: 

1.  Dyrektor odpowiada za organizację pracy szkoły. Ustala i dostosowuje procedury 

obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego  

w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

2.  Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki 

ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk 

zapewnia również przy wejściu szkoły oraz w pomieszczeniach higieniczno -

sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski – załącznik nr 3, 4, 5. 

Zamieszcza informacje przed wejściem do budynku szkoły o obligatoryjnej 

dezynfekcji rąk przez osoby dorosłe. 

3.  Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje  

o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem 

dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie 

szkoły. 

4.  Dyrektor zapewnia pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej  

i płyn dezynfekujący) przy uwzględnieniu minimum dwóch metrów odległości  

od innych osób, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych. 

  Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, 

kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie  

z procedurami na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia. 

5. Zapewnia codzienną dezynfekcję zabawek oraz wykorzystywanych do zajęć 

przyborów sportowych. 

6. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie 

uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). 



7.  Zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez 

pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości 

ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, 

klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich,  

w tym blatów w salach i w jadalni. 

     Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności 

podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni  

i sprzętów. 

8. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły, który dokonuje pomiaru temperatury 

dziecka/pracownika przy wejściu do szkoły. 

9.  Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi  

– telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka; 

10. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, 

pracownika; 

11. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących 

objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać  

w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 

lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem. 

    W sytuacji wystąpienia u pracownika niepokojących objawów chorobowych na terenie 

szkoły, Dyrektor natychmiast odsuwa pracownika od pracy i powiadamia właściwą 

miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, służby medyczne oraz organ 

prowadzący i kuratora oświaty. Wstrzymuje też przyjmowanie do szkoły kolejnych 

osób. Obszar, w którym poruszał się pracownik, zostanie poddany gruntownemu 

sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z procedurami. 

12.Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń powiatowego inspektora 

sanitarnego oraz współpracuje ze służbami sanitarnymi. 

13. Dyrektor w wyznaczonym miejscu szkoły umieszcza  numery telefonów do: organu 

prowadzącego 16 6752147, kuratora oświaty 16 6782540, stacji sanitarno 

-epidemiologicznej 16 670 7691, służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112. 

14. Zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych 

grup dzieci. Grupy będą przebywać w wyznaczonej, w miarę możliwości stałej sali, 

zaś, jeśli będzie to możliwe ze względów organizacyjnych, grupą będą się opiekować 

ci sami opiekunowie. 

15. Organizuje działalność Szkoły zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN. 

 

V. KAŻDY PRACOWNIK PLACÓWKI ZOBOWIĄZANY JEST: 

1. Obowiązki pracowników obsługi: 

1. Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – regularne mycia rąk przez  

30 sekund mydłem i wodą oraz środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją 



zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, nie dotyka okolicy 

twarzy, ust, nosa i oczu; 

2. Stosuje ściśle zasady nakładania i zdejmowania oraz utylizowania rękawiczek, 

maseczek. 

3. Pracownicy obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności 

podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni  

i sprzętów. Korzystając z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni  

i sprzętów, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się  

na opakowaniu środka. 

4. Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w których odbyła 

się dezynfekcja tak, aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie 

oparów; 

5. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty 

do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie 

dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem. Myje 

 i dezynfekuje poręcze, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty 

stołów z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, 

zabawki, powierzchnie płaskie, kurki przy kranach; 

6. Myje i dezynfekuje zabawki lub inne sprzęty po każdym użyciu przez dziecko (chyba, 

że jest tyle zabawek i sprzętów, że każde dziecko używa innego).  

7. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie 

i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem. 

8. Wykonuje inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy.  

9. Intendent, pracownicy kuchni zobowiązani są do zachowania dodatkowych środków 

ostrożności przy ewentualnych kontaktach z osobami z zewnątrz, w tym  

z dostawcami towaru, z którego sporządzane będą posiłki dla dzieci.  

10. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą 

dystansu wynoszącego minimum 1,5 m w każdej przestrzeni Szkoły. 

11. Pracownicy obsługi używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, 

maseczek ochronnych (ewentualnie przyłbic). 

12. Pracownicy kuchni mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności 

podczas przygotowania stołów do spożywania posiłków przez dzieci oraz podczas 

sprzątania stołów i sali jadalni po posiłkach (czyszczenie blatów, stołów i oparć 

krzeseł przed i po każdym posiłku). 

13. Pracownicy kuchni mają obowiązek przestrzegania zasad mycia naczyń  

w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 600C oraz ich wyparzania. 

14. Pracownicy obsługi mają obowiązek znajomości i przestrzegania procedur 

przyprowadzania i odbierania dziecka przez rodziców, postępowania  

na wypadek podejrzenia zakażenia oraz ścieżki szybkiej komunikacji  

z rodzicami 



15. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie 

Dyrektora Placówki. 

 

2. Obowiązki nauczycieli: 

1. Nauczyciele zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych  

na czas pandemii koronawirusa COVID-19, w tym procedur przyprowadzania  

i odbierania dziecka przez rodziców oraz procedur postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia. Odpowiadają za życie i zdrowie powierzonych ich opiece 

dzieci. 

2. Ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

3. Wyjaśniają dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej 

uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia 

koronawirusem, 

4. Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, 

objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie  

z przepisami dot. bhp; Dbają o to, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla dzieci, 

nie było przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować (np. 

pluszowych zabawek). Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć kontrolują, czy salę 

zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki zdezynfekowano. 

5. Przebywają w wyznaczonej sali ze stałą grupą do 12 dzieci powierzoną ich opiece (w 

uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, grupa może liczyć 14 

dzieci). 

6. Zapewniają powierzonej ich opiece grupie dzieci odpowiednią powierzchnię  

do zabawy tj. co najmniej 4 m2 na jedno dziecko i opiekuna. 

7. Mają obowiązek zwracania uwagi na bezpieczną zabawę, naukę dzieci w sali,  

o zachowanie pomiędzy nimi odległości. 

8. Zobowiązani są do przestrzegania zasad, by dzieci spożywały posiłki w małych 

grupach w ustalonych, stałych porach. 

9. Niedopuszczalne jest pozostawienie grupy samej podczas pracy z dziećmi. Gdy 

nauczyciel musi wyjść, grupą powinien się zająć inny nauczyciel. W przypadku 

wystąpienia sytuacji wymagającej dodatkowej opieki nad dzieckiem, należy 

powierzyć je opiece innemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela. 

10. Nauczyciele dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu  

z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, sami również często 

myją ręce mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykają okolicy twarzy, ust, 

nosa i oczu. 

11.  Wietrzą salę w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest 

to konieczne także w czasie zajęć; 

12.  Przestrzegają zasad korzystania z boiska stosując się do zaleceń Głównego 



Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie  

w w/w miejscu, organizują wyjścia poszczególnych grup na boiska, tak, aby grupy 

nie mieszały się ze sobą. 

13. Unikają grupowania się dzieci w jednym pomieszczeniu. 

14. Zobowiązani są do przestrzegania zakazu organizowania wyjść z dziećmi poza teren 

szkoły. 

15. Dbają, by pracownicy administracji i obsługi nie mieli bezpośredniego kontaktu  

z dziećmi. 

16. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka nauczyciel natychmiast 

izoluje dziecko w specjalnie wyznaczonym przez dyrektora pomieszczeniu 

wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, znajdującym 

się minimum dwa metry od innych osób. Nauczyciel bez zbędnej zwłoki zgłasza 

stwierdzenie objawów dyrektorowi szkoły lub osobie  

go zastępującej w celu powiadomienia rodziców dziecka o konieczności 

niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły, korzystając ze ścieżki szybkiej 

komunikacji z rodzicami. 

17. Stosują środki ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS, MZ.  

18. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra. 

19. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączka) pracownicy pozostają w domu i zawiadamiają o tym 

fakcie Dyrektora Placówki. 

 

VI. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

1.  Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się i ścisłego 

przestrzegania obowiązujących w Szkole procedur postępowania ustanowionych  

na czas pandemii koronawirusa COVID-19 dostępnymi na stronie internetowej 

szkoły: www.sp15.eu 

2.  Zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych  

do kierownika świetlicy i wychowawcy klasy minimum 2 dni robocze przed 

skorzystaniem z opieki do godziny 12.00 poprzez e-dziennik, 

3.  Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest dostarczenie do placówki uzupełnionej 

Deklaracji oraz Oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 

1 oraz załącznik nr 2 (do pobrania ze strony szkoły). W przypadku braku 

oświadczenia i deklaracji dziecko nie będzie wpuszczone do Placówki. 

4.  Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przyprowadzania do Szkoły dziecka 

zdrowego – bez objawów chorobowych. Powinni mierzyć dziecku temperaturę przed 

przyprowadzeniem do Szkoły. 

5.  Nie przyprowadzają do Szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś  

na kwarantannie lub w izolacji. 

6.  Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi 



przy wejściu do Placówki – nie wchodzi na teren szkoły. Rodzice i opiekunowie 

prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani  

do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników Placówki oraz 

innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry oraz do noszenia 

maseczki ochronnej. 

7.  W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed 

budynkiem Szkoły z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach 

co najmniej 1,5 m. 

8.  Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko do szkoły bez zbędnych 

przedmiotów, zabawek. Wyposażają dziecko natomiast w przybory i podręczniki.  

9.  Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualną 

osłoną, np. maseczką, podczas przebywania w budynku Szkoły. 

10. Bezwzględnie dezynfekują ręce przed każdorazowym wejściem do Szkoły, 

korzystając z płynu do dezynfekcji rąk. 

11. Zobowiązani są do odbierania i przyprowadzania dziecka w określonym przez siebie 

czasie (załącznik nr 1- Oświadczenie) 

12. Mają obowiązek regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach 

higieny, podkreślania, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce 

wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie. Powinni zwracać uwagę na 

odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko twarzy podczas kichania czy kasłania. 

13. Rodzice mają obowiązek stosowania podstawowych zasad higieny zalecanych  

w okresie pandemii koronawirusa COVID-19, ponieważ dziecko uczy się przez 

obserwację dobrego przykładu. 

14. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu  

i odbierania telefonów od Dyrektora. 

 

VII. ŻYWIENIE - od momentu uruchomienia 

1. Szkoła zapewnia wyżywienie chętnym dzieciom w czasie ich przebywania  

 na terenie Placówki. 

2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków 

higieny, przy zastosowaniu obowiązujących dotychczas procedur oraz dodatkowo 

opracowanych w związku z zagrożeniem zachorowania na koronawirusa.  

3. Pracownicy kuchni: 

a) Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie 

przygotowywane są posiłki; 

b)  Myją ręce: 

- przed rozpoczęciem pracy, 

-przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego 

spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona, 

-po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,  

-po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 



-po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,  

-po skorzystaniu z toalety, 

-po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 

-po jedzeniu i piciu; 

4.   Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-    

       higienicznych; 

5.    Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki   

       oraz maseczki ochronne; 

6.  Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania,  

w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go 

szczelnie, jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub 

musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje 

opakowanie. 

7. Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny  

z  obowiązującymi przepisami, dbają, aby nie mieć kontaktu z opiekunami,  

      wychowawcami dzieci, dziećmi. 

8.   Dzieci spożywają posiłki w stołówce szkolnej w małych grupach. 

9.   Posiłki dla dzieci wyłożone są na stolikach przed przyjściem grupy. Po zjedzeniu  

      dzieci zostawiają talerze i kubki na stolikach. Po wyjściu grupy pracownicy kuchni   

      zbierają naczynia, dezynfekują blaty stolików, oparcia i siedziska krzeseł, wietrzą 

       salę. 

10. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu    

      detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były  

      spożywane posiłki. 

11. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami   

      zapewnionymi przez dyrektora Szkoły 

 

VIII. WYJŚCIA NA ZEWNĄTRZ 

1. Szkoła nie organizuje wyjść poza teren Placówki. 

2.  W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z terenu miasteczka 

ruchu drogowego i boiska. 

3.  Na boisku i terenie miasteczka ruchu drogowego mogą przebywać jednocześnie dwie 

grupy, przy czym opiekunowie zapewniają, aby dzieci  

z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą. 

4.  Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do 

odbioru dzieci i innych osób postronnych. 
 

IX. PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Szkole od 25 maja 2020 r. do czasu ich 

odwołania. 



2. Wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani się do ich 

ścisłego stosowania i przestrzegania. 

3. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania. 

Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE RODZICA 

Załącznik nr 2 – DEKLARACJA RODZICA 

Załącznik nr 3 - JAK SKUTECZNIE DEZYNFEKOWAĆ RECE 

Załącznik nr 4 - JAK SKUTECZNIE MYĆ RĘCE 

Załącznik nr 5 - JAK PRAWIDŁOWO NAŁOŻYC I ZDJĄĆ MASECZKĘ 

Załącznik nr 6 - JAK PRAWIDŁOWO NAŁOŻYC I ZDJĄĆ RĘKAWICE 

 

Dyrektor 

Artur Mykita 
 

 

Sposób prezentacji procedury 

 

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły. 

2. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole. 

3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury. 

Tryb dokonania zmian w procedurze 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej 

inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły. 

Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców. Proponowane 

zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

 

Zasady wchodzą w życie z dniem: 25 maja 2020 r. 
 


