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Tomaszów Lubelski, dn. 13.01.2021 r. 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII COVID-19 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1  
IM. ORLĄT LWOWSKICH W TOMASZOWIE LUBELSKIM 

(Aktualizacja obowiązuje na dzień 18.01.2021 r.) 
 
Procedura została sporządzana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842). Procedura 
uwzględnia aktualny stan wiedzy na temat koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę 
COVID-19, w szczególności wynikającą z zaleceń i wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego 
Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji i Nauki. Procedura określa obowiązujący w szkole 
sposób postępowania pracowników, rodziców/opiekunów, warunki bezpiecznego pobytu uczniów w 
szkole, w tym sposób postępowania w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych u pracownika lub 

ucznia oraz postępowania w sytuacji stwierdzenia wystąpienia zakażenia w szkole. 
 
Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy przenoszenie wirusa SARS-CoV-2 odbywa się w następujący sposób: 
1)bezpośredni: 

• rozprzestrzenianie następuje między osobami w bliskiej odległości przenoszenie z osoby na osobę 
zachodzi drogą kropelkową, tzn. w sytuacji, gdy zarażona osoba kaszle lub kicha (podobnie jak przy 
rozprzestrzenianiu się grypy i innych patogenów oddechowych). 

• kropelki znajdujące się w powietrzu mogą trafić do ust, nosa lub oczu osób znajdujących się w 
pobliżu lub mogą być wprost wdychane. 

2) pośredni: 
• przez dotknięcie ręką (czy rękawiczką) skażonej powierzchni i potarcie, tą samą dłonią (rękawiczką) 

ust, nosa lub oczu. Wirus może przetrwać na powierzchniach i przedmiotach od kilku godzin 
do kilku dni (warunki laboratoryjne), z tym, że czas przetrwania jest dłuższy na powierzchniach 
gładkich, w niskich temperaturach, a wirus musiałby być przeniesiony przez bezpośrednie dotkniecie 
skażoną dłonią (rękawiczką, przedmiotem) ust, nosa albo oczu człowieka. 

  3) w kale: 

➢ biegunka we wczesnej fazie choroby zamiast gorączki, która była częściej raportowana. 
  
Od zakażenia do pojawienia się objawów może minąć 1–14 dni. Najczęstsze objawy choroby wywołanej 
przez koronawirusa  Sars-Cov-2 (COVID-19) to gorączka, zmęczenie, suchy kaszel, bóle mięśni i głowy, 
dodatkowo może wystąpić utrata węchu i smaku oraz duszności. Większość ludzi (wg. danych podawanych 
przez Ministerstwo Zdrowia - około 80%) zdrowieje bez potrzeby leczenia specjalistycznego.   
 
Największe ryzyko zakażenia stanowią skupiska ludzkie w szczególności te w których możliwość 

utrzymania odpowiedniego dystansu i utrzymania odpowiedniej higieny dróg oddechowych i rąk jest 
utrudnione lub niemożliwe. Ludzie w każdym wieku mogą zostać zainfekowani przez nowy koronawirus. 
Osoby starsze, a także osoby z istniejącymi schorzeniami przewlekłymi (takimi jak astma, cukrzyca, 
choroby serca, płuc, osoby z obniżoną odpornością) wydają się być bardziej podatne ma wystąpienie 
cięższych objawów choroby. Należy pamiętać, że część osób przechodzi zakażenia koronawirusem Sars-
Cov-2 bezobjawowo. Z aktualnie przekazywanych informacji wynika, że najczęściej bezobjawowo chorują  

dzieci. Należy jednak pamiętać, że mimo braku widocznych oznak chorobowych, osoba z bezobjawowym 
przebiegiem zakażenia może zarażać inne osoby. 

Opieka nad dziećmi w szkole wymaga zbiorowej odpowiedzialności od wszystkich osób 
zaangażowanych w pracę placówki jak i rodzin uczniów. 

I. Ogólne zasady organizacji pracy szkoły w stanie epidemii. 
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1. Na teren szkoły nie mogą wchodzić osoby chore z objawami infekcji dróg oddechowych, osoby 
przebywające w kwarantannie lub izolacji oraz domownicy osób przebywających w izolacji lub izolacji 
domowej. 
2.  Ograniczona zostaje możliwość przebywania osób z zewnątrz na terenie budynku szkoły: 

➢ osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w części korytarza przy wejściu głównym, części 
prowadzącej do sekretariatu lub księgowości szkolnej, w pozostałych częściach budynku jedynie za 
zgodą dyrektora szkoły. 

➢ osoby z zewnątrz zobowiązane są stosować osłonę ust i nosa, dezynfekować ręce lub nosić 
rękawiczki jednorazowe oraz zachowywać dystans min.1,5m od członków personelu przez cały 
okres pobytu w szkole 

➢ preferowany jest kontakt telefoniczny lub mailowy w sprawach, które nie wymagają bezpośredniej 
obecności w szkole. 

3. Wszystkie osoby dorosłe zobowiązane są zdezynfekować ręce przy użyciu udostępnionego przy 
wejściach płynu do dezynfekcji rąk. Płyn do dezynfekcji rąk w budynku zapewnia szkoła. 
4. Dzieci zobowiązane są umyć ręce wodą z mydłem każdorazowo po przyjściu do szkoły. 
5. Obowiązek noszenia osłony dróg oddechowych w częściach wspólnych budynku szkoły dotyczy 
wszystkich osób w nim przebywających włącznie z uczniami i personelem szkoły. 
6. Termometry bezdotykowe do pomiaru temperatury ciała znajdują w: sekretariacie, świetlicy, oraz 
gabinecie pielęgniarki szkolnej. 
7.  Zużyte środki ochronne tj. maseczki i rękawiczki stosowane przez osoby zdrowe należy wyrzucić do 
udostępnionych na terenie szkoły pojemników – koszy wyposażonych w worek. Materiały pochodzące od 
osób z podejrzeniem zakażenia koronwirusem  należy odpowiednio zabezpieczyć i przekazać do utylizacji 
(izolatka). 
8. Na terenie szkoły udostępnia się wymagane instrukcje dotyczące stosowania środków dezynfekujących, 
środków ochrony indywidulanej a także wykaz ważnych numerów telefonów w czasie epidemii. 
9. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowe i dezynfekowane co najmniej raz dziennie przez 
personel obsługi szkoły. 
10.  Z pomieszczeń sal lekcyjnych i świetlicy usunięte zostają przedmioty, których nie można skutecznie 
zdezynfekować i nie zostały one uznane za niezbędne do prowadzenia zajęć. 
11. Pomieszczenia oraz ciągi komunikacyjne w szkole są wietrzone co najmniej raz na godzinę przez 
minimum 15 minut. 
 
II. Organizacja zajęć w szkole 
 
A) Informacja dla rodziców, uczniów i nauczycieli 

1.Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych 
oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, nie przebywających na kwarantannie lub izolacji. 
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły tj. wydzielonej 
części przedsionka budynku oraz pomieszczeń szatni, 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. 1,5 m,  
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem 
zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk). 
e) opiekunowie zobowiązani są zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust w przestrzeni 
publicznej oraz przestrzeni wspólnej szkoły. 
5. Uczniowie nie mogą samodzielnie opuszczać budynku szkoły. 
6. Do szkoły uczniowie przyprowadzani są o wyznaczonych godzinach zgodnie z planem zajęć. 
7. W związku z koniecznością ograniczenia możliwości kontaktu bezpośredniego uczniów z różnych klas 
wprowadza się następujące działania organizacyjne: 

➢ W szatni udostępnia się poszczególnym klasom I-II co drugi boks.  
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➢ Zajęcia lekcyjne odbywają się w wyznaczonej sali, z wyjątkiem zajęć z wychowania fizycznego oraz 
informatyki. 

➢ Poszczególne klasy zostają przypisane do sal rozmieszczonych na terenie całej szkoły zarówno na 
parterze, I piętrze, II piętrze budynku, tak by maksymalnie dwie klasy mogły jednorazowo 
przebywać w wyznaczonym segmencie. 

➢ W czasie przerwy opiekę nad uczniami pełni nauczyciel prowadzący zajęcia lekcyjne. 
➢ Uczniowie za zgodą nauczyciela mogą wyjść na korytarz w czasie przerwy międzylekcyjnej o ile są 

jedyną klasą przebywającą w danym segmencie lub odbywa się to rotacyjne w sytuacji, gdy w 
segmencie przebywają jednorazowo dwie klasy. 

➢ Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej pod opieką nauczyciela zgodnie z grafikiem spożywania 
posiłków dla poszczególnych klas. 

➢ Zajęcia świetlicowe organizowane są zarówno w pomieszczeniach świetlicy jak i innych 
pomieszczeniach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.  

➢ Do pojedynczej grupy nauczania początkowego przyporządkowuje się na stałe tych samych 
nauczycieli. Nauczycieli nauczania początkowego z poszczególnych klas obowiązuje zakaz 
bezpośredniego kontaktowania się ze sobą w czasie pracy. 

8. W czasie zajęć lekcyjnych uczeń ma przypisane jedno stałe miejsce. Nauczyciel zobowiązany jest 
zwracać uwagę by dzieci w danej klasie unikały kontaktu bezpośredniego oraz nie wymieniały się własnymi 
przyborami między sobą. 
9. Przybory własne oraz podręczniki uczeń powinien trzymać na stoliku szkolnym lub w tornistrze. 
10. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły zbędnych przedmiotów np. zabawek. Ograniczenie nie 
dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są dbać o 
regularne czyszczenie (pranie, dezynfekcję) przedmiotów przynoszonych przez dziecko. 
11. W czasie pobytu uczniów w szkole nauczyciel zobowiązany jest dbać o przestrzeganie podstawowych 
zasad higieny wśród uczniów tj. częste i prawidłowe mycie rąk (przed i po zakończonym posiłku, po 
skorzystaniu z toalety, po przyjściu do szkoły), higiena podczas kaszlu i kichania, ograniczenie dotykania 
rękami twarzy, nosa i ust oraz zachowanie dystansu od innych osób. Nauczyciele zobowiązani są wyjaśnić 
dzieciom zasady obowiązujące w instytucji. Wszelkie komunikaty przekazywane dzieciom powinny 
wzmagać wśród nich poczucie bezpieczeństwa w szkole. 
12. Uczniowie oraz personel szkoły zobowiązany jest nosić osłonę nosa i ust w czasie przemieszczania się 
lub pobytu w częściach wspólnych budynku. Uczniowie danej klasy mogą przebywać bez osłony dróg 
oddechowych jedynie w pomieszczeniu klasy, do której zostali przypisani. 
13. Sale, w których prowadzone są zajęcia należy wietrzyć minimum raz na godzinę przez minimum 15 
minut. Za wietrzenie sali w czasie zajęć odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia z daną klasą. 
14.W sytuacji pogorszenia samopoczucia ucznia, w szczególności wystąpienia symptomów infekcji dróg 
oddechowych w czasie jego pobytu w szkole, nauczyciel zobowiązany jest odizolować ucznia z 
zachowaniem min. 2 m odległości od pozostałych osób, niezwłocznie poinformować rodziców/opiekunów 
ucznia o konieczności odebrania go ze szkoły oraz poinformować dyrektora szkoły. Szczegółowe zasady 
postępowania określa procedura postępowania przy wystąpieniu objawów chorobowych u ucznia w czasie 
zajęć w szkole. 
 
Zajęcia sportowo-rekreacyjne w czasie epidemii covid-19 
1. Poszczególne klasy korzystają z sal gimnastycznych na terenie szkoły w sposób rotacyjny wg. ustalonego 
planu zajęć. 
2. Podłogi oraz używany sprzęt sportowy w salach gimnastycznych należy umyć detergentem po czym 
zdezynfekować po każdym dniu zajęć. 
3. Sale gimnastyczne należy regularnie wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w miarę możliwości również w 
czasie zajęć. 
4. Po zakończeniu zajęć z daną klasą wprowadza się 15-minutową przerwę rotacyjną podczas której 
uczniowie nie mogą przebywać w sali gimnastycznej. W czasie przerwy rotacyjnej należy przeprowadzić 
wietrzenie sali oraz przeprowadzić dezynfekcję lub zabezpieczyć niezdezynfekowany sprzęt sportowy. 
5. Za zabezpieczenie drobnego sprzętu/akcesoriów sportowych przechowywanych w magazynku 
nauczycieli wychowania fizycznego – odpowiada nauczyciel w-f wykorzystujący dany sprzęt w czasie 
zajęć. 
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6. W czasie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci poszczególnych klas do odwołania 
obowiązuje zakaz organizacji gier kontaktowych. 
7. Nauczyciel wychowania -fizycznego zwraca uwagę na przestrzeganie przez uczniów zasad higieny, w 
szczególności obowiązku mycia rąk przed i po zajęciach. 
8. Zajęcia sportowe w miarę możliwości pogodowych zaleca się przeprowadzać na otwartej przestrzeni 
zewnętrznej terenu szkoły (boiska, orliki). 
9. W czasie zorganizowanych wyjść poza teren szkoły uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do noszenia 
osłony nosa i ust w przestrzeni publicznej oraz zachowania dystansu od osób postronnych. 
10. Wyjścia zorganizowane poza teren szkoły do odwołania ograniczają się do pobytu uczniów na 
przestrzeni otwartej na zewnątrz np. parki, lasy. 
 
Zajęcia świetlicowe w czasie epidemii covid-19: 
 
1.Zajęcia świetlicowe w szkole organizowane są dla uczniów, których rodzice zgłosili taką potrzebę. 
2.Godziny pracy świetlicy wynikają z na bieżąco aktualizowanych informacji uzyskanych przez rodziców. 
3. W czasie organizacji zajęć świetlicowych dzieci korzystają z własnych przyborów do pisania i rysowania. 
4. Zajęcia świetlicowe organizowane są zgodnie z regulaminem pracy świetlicy. 
5. W celu ograniczenia liczebności grup świetlicowych jak i kontaktów między klasowych dopuszcza się 
wykorzystanie innych pomieszczeń dydaktycznych nie wykorzystywanych do bieżącej nauki. 
 
 
Zasady korzystanie z biblioteki szkolnej: 
1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Ma obowiązek nakładać 
maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków służbowych związanych z kontaktem z 
czytelnikami, personelem szkoły. 
2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (minimalna 
odległość to 1,5 m).  
3. Wszystkie osoby korzystające z usług biblioteki zobowiązane są do noszenia osłony nosa i ust, osoby 
dorosłe dezynfekują dodatkowo ręce przed wejściem do biblioteki. 
3. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia biblioteki (co godzinę). 
4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy np. klamki drzwi 
wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. 
5. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie 
odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej.  
6. W czasie epidemii covid-19 dostęp do czytelni biblioteki zostaje zamknięty dla użytkowników. 
7. Zwracane do biblioteki książki i materiały odkładane są w wyznaczone przez bibliotekarza miejsce i 
poddawane kwarantannie przez okres dwóch dni. 
8. Bibliotekarz zobowiązany jest odpowiednio oznaczyć przyjmowane zbiory z odznaczeniem daty ich 
przyjęcia. 
6. Organizację trybu pracy biblioteki dostosowuje się do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy chcą 
skorzystać z usług biblioteki szkolnej w godzinach pracy biblioteki, zgodnie z aktualizowanym przez 
bibliotekarza harmonogramem. 
8. Rekomenduje się by nauczyciele zgłaszali na bieżąco potrzeby w zakresie skorzystania z usług biblioteki 
telefonicznie lub przez e-dziennik. 
7. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników 
mających kontakt ze zbiorami, jest konieczne zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej 
części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt. 
 
B) Informacje dla pracowników szkoły: 

1. Wszyscy pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną oraz dołożyć 
wszelkich starań by chronić siebie, uczniów i pozostały personel przed zakażeniem kornawirusem 
Sars-Cov-2. Podejmowane działania powinny być nakierowane w szczególności na codzienną obserwację 
własnego stanu zdrowia (np. pomiar temperatury) oraz stosowanie się do obostrzeń i zaleceń rządowych 
oraz zakładowych związanych z przeciwdziałaniem epidemii covid-19. 
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2. W sytuacji wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych związanych z infekcją górnych dróg 
oddechowych, gorączki, pracownik nie powinien przyjeżdżać do pracy. O powodzie swojej nieobecności 
pracownik zobowiązany jest poinformować (telefonicznie) dyrektora szkoły oraz powinien niezwłocznie 
skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem i stosować się do jego zaleceń. 
3. Dyrektor zapewnia na terenie zakładu stały dostęp do płynu dezynfekującego do rąk (dozowniki 
zlokalizowane przy wejściach do budynku), mydła, ręczników jednorazowych (toalety) oraz wyposaża 
pracowników w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu w niezbędne środki ochronne w szczególności: 
rękawiczki jednorazowe, osłonę ust i nosa (maseczki jednorazowe i przyłbice). 
4. Dyrektor zapewnia na terenie zakładu dostęp do instrukcji postępowania ze środkami ochronnymi tj. 
(maseczki, przyłbice, rękawiczki), mycia i dezynfekcji rąk oraz wykaz numerów telefonów do instytucji 
zaangażowanych w walkę z epidemią covid-19. 
5. Pracownicy zobowiązani są stosować zgodnie z instrukcjami przydzielone środki ochronne oraz stosować 
się do obowiązujących na terenie szkoły procedur bezpieczeństwa i higieny.  
6. Pracownicy zobowiązani są nosić osłonę dróg oddechowych w częściach wspólnych budynku oraz w 
sytuacji możliwości kontaktu bezpośredniego z innymi pracownikami, osobami z zewnątrz również poza 
częściami wspólnymi. 
7. W czasie przemieszczania się po częściach wspólnych budynku jak i podczas wystąpienia konieczności 
kontaktu bezpośredniego z innym pracownikiem, osobą z zewnątrz personel zobowiązany jest zachować 
minimalny dystans 1,5m. 
8. Wykonywanie pracy bez osłony dróg oddechowych jest możliwe w sytuacji, gdy pracownik przebywa 
sam w pomieszczeniu, w którym wykonuje pracę oraz dopuszcza się przebywanie nauczyciela i uczniów 
bez osłony dróg oddechowych w pomieszczeniu przydzielonej klasy po zajęciu miejsc. 
9. Każdy pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o wszelkich 
zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się 
epidemii covid-19. 
10. W sytuacji wystąpienia objawów chorobowych mogących mieć związek z zakażeniem kornawirusem 
Sars-Cov-2 w czasie pracy pracownik zobowiązany jest postępować zgodnie z procedurą postępowania na 
wypadek wystąpienia objawów chorobowych u pracownika w czasie pracy w szkole. 
 
III. Bezpieczeństwo higieniczne w czasie epidemii covid-19 

1. Personel sprzątający zobowiązany jest wykonywać prace porządkowe w przydzielonym rejonie 
przestrzegając standardowych zasad higieny – zdjęciu biżuterii i zegarka w pracy (nic poniżej łokcia) 
stosowanie odzieży, obuwia roboczego oraz dodatkowych środków ochronnych (rękawiczki, osłona 
dróg oddechowych). 

2. Wprowadza się codzienny monitoring wykonywanych przez personel obsługi prac porządkowych. 

3. Odpowiedzialny za przeprowadzenie codziennego monitoringu prac porządkowych jest bezpośredni 
przełożony. 

4. Personel obsługi zobowiązany jest skrupulatnie wykonywać obowiązki związane z utrzymaniem 
czystości ciągów komunikacyjnych oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych zgodnie z poniższym 
harmonogramem: 

 

Powierzchnia Częstotliwoś

ć 

Mycie z dodatkiem 

detergentu 

Dezynfekcja 

Ciągi komunikacyjne – podłogi: 
szatni, korytarzy, schodów 

 codziennie Dwa razy dziennie, 
dodatkowo w razie 
potrzeby 
 

 

Powierzchnie dotykowe w 
przestrzeniach wspólnych (klamki, 
poręcze) 

codziennie Raz dziennie oraz w 
razie potrzeb 

Kilka razy dziennie 

Stałe pomieszczenia dydaktyczne codziennie Raz dziennie – po Raz dziennie – po 
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(podłogi oraz powierzchnie dotykowe: 
stoliki, krzesła, klamki, parapety) 

zakończeniu zajęć zakończeniu zajęć 
(powierzchnie dotykowe) 

Zmienne pomieszczenia dydaktyczne 
tj. sala językowa, informatyczna, 
gimnastyczna (podłogi oraz 
powierzchnie dotykowe) 

codziennie Raz dziennie – po 
zakończeniu dnia zajęć 
*nie dotyczy 
włączników świateł i 
urządzeń zasilanych 
elektrycznie 

Powierzchnie dotykowe 
każdorozowo po 
zakończniu zajęć z daną 
klasą 

Sanitariaty (ustępy, krany, zlewy)  codziennie 
 

 2 razy dziennie – 
mycie całościowe 

2 razy dziennie – całość 
Dodatkowo powierzchnie 
kontaktowe po każdej 
przerwie i w razie potrzeb. 

Sprzęt i powierzchnie dotykowe w 
pomieszczeniach administracyjnych 

 codziennie raz dziennie raz dziennie 

Sprzęt na boisku dni, w 
których 
warunki 
pogodowe 
pozwalają na 
wykorzystani
e sprzętu 
 

raz dziennie Po zakończeniu zajęć z 
klasą 

 

5. Przeprowadzając czyszczenie i dezynfekcję należy ściśle stosować się do zaleceń producenta 
znajdujących się na etykiecie produktu.  

6. Podczas wykonywania prac z użyciem środków czyszczących oraz dezynfekujących należy 
przestrzegać standardowych zasad bhp tj.unikać zanieczyszczenia oczu, skóry i ubrania. Nie 
połykać. Unikać wdychania par lub mgły. Przechowywać w oryginalnym pojemniku. Nieużywane 
pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Pojemników nie używać ponownie. Nie jeść, nie pić, nie 
palić w miejscu stosowania i przechowywania produktu. Myć ręce i twarz przed jedzeniem, piciem 
Nie używać zanieczyszczonej odzieży.  Każdorazowo zapewnić właściwą wentylację pomieszczenia. 
Zachować ostrożność, stosować produkt w sposób uniemożliwiający jego rozchlapywanie. 

7. Sprzęty i przedmioty wykorzystywane przez uczniów, których nie udało się 
wyczyścić/zdezynfekować w czasie przerwy rotacyjnej lub podczas dnia pracy należy odpowiednio 
zabezpieczyć przed dostępem dzieci lub oznakować taśmą. Niewyczyszczony/ niezdezynfekowany 
sprzęt i przedmioty nie mogą być używane, dotykane przez uczniów w czasie zajęć. 

8. Powierzchnie dotykowe urządzeń zasilanych elektrycznie np. klawiatury komputerów oraz 
włączników światła należy dezynfekować bardzo ostrożnie. Należy nanieść niewielką ilość środka 
do dezynfekcji na bazie alkoholu etylowego na czystą ściereczkę po czym delikatnie przetrzeć 
wierzchnią część klawiatury lub dotykowy element włącznika światła, nie spłukiwać wodą. 
Ściereczka z naniesionym preparatem powinna być wilgotna w części, którą będziemy dokonywać 
dezynfekcji, nie może być całkowicie zmoczona w sposób, który umożliwiałby kapanie środka lub 
przedostawanie się kropel preparatu do szczelin dezynfekowanych urządzeń w trakcie nacisku. Przed 
dokonaniem dezynfekcji urządzeń zasilanych elektrycznie należy odłączyć je wcześniej od zasilania. 

9. Personel obsługi odpowiada za wietrzenie ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń toalet oraz szatni 
w czasie prowadzonych zajęć stacjonarnych. Ciągi komunikacyjne powinny być wietrzone minimum 
raz na godzinę przez 15 minut. 

IV. Zasady spożywania posiłków 

1. W czasie spożywania obiadów na stołówce szkolnej może przebywać tylko jedna klasa wraz z 
nauczycielem. 
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2. Klasy spożywają posiłki według ustalonego harmonogramu. 
3. W czasie spożywania posiłków dzieci zajmują miejsca z zachowaniem wymaganego dystansu 1,5 m. 
Personel stołówki zobowiązany jest przygotować wcześniej krzesła i stoliki w sposób uwzględniający 
zachowanie dystansu przez uczniów klasy. W czasie spożywania posiłków nauczyciel zwraca uwagę na 
dostosowywanie się do obostrzeń przez uczniów. 
4. Posiłki podawane są przez personel stołówki. Dzieci po wejściu do stołówki zajmują przygotowane 
miejsca i opuszczają je wraz z nauczycielem po zakończeniu spożywania posiłków przez grupę. 
5. W czasie epidemii ze stolików w stołówce usunięte zostają wszelkiego rodzaju dodatki jak. przyprawniki, 
cukiernice, serwetki czy wazoniki. 
6. Każdorazowo po opuszczeniu stołówki przez klasę, personel kuchni dokonuje czyszczenia i dezynfekcji 
blatów, stołów i poręczy krzeseł oraz wietrzy pomieszczenie przed wejściem kolejnej grupy klasowej. 
7. Personel stołówki podczas czyszczenia i dezynfekcji korzysta z produktów przeznaczonych do 
powierzchni mających kontakt z żywnością i stosuje się do wskazań producenta stosowanych środków. 
8. Personel kuchni i stołówki jest zobowiązany do rygorystycznego przestrzegania wszystkich dotychczas 
obowiązujących przepisów prawa, procedur i wytycznych w tym zaleceń dodatkowych obowiązujących w 
czasie epidemii covid-19 z w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia zbiorowego. 
9. W szkole dopuszcza się spożywanie posiłków i napojów własnych przyniesionych przez dzieci w 
pomieszczeniach stałych sal lekcyjnych w wyznaczonym dla ucznia miejscu. 
10. Posiłki przyniesione przez dzieci z domu muszą być zabezpieczone i spożywane w prywatnych 
pojemnikach. 
11. Nauczyciel zwraca uwagę na przestrzeganie przez dziecko zasad bezpiecznego i higienicznego 
spożywania posiłku w sali (mycie rąk, spożywanie posiłku w wyznaczonym miejscu, zabezpieczenie 
prywatnego pojemnika itp.). 
 
V. Zasady przyjmowania dokumentacji zewnętrznej do szkoły w czasie epidemii. 

W związku z możliwością przetrwania koronawirusa Sars-Cov-2 na różnych powierzchniach w tym na 
papierze wprowadza się obowiązek 12-godzinnej kwarantanny zewnętrznej dokumentacji papierowej. 

1. Osoby przynoszące do zakładu dokumentację z zewnątrz są zobowiązane pozostawić ją w 
wyznaczonym do tego przy wejściu miejscu. 

2. Po upływie 12 godzin od pozostawienia w zakładzie dokumentacji papierowej jest ona 
przekazywana do odpowiednich działów. 

3. 12-godzinna kwarantanna dokumentacji nie dotyczy dokumentacji wewnętrznej powstającej 
bezpośrednio w zakładzie, zarówno sporządzanej pisemnie jak i drukowanej wewnątrz placówki. 

4. Zaleca się by osoby przyjmujące dokumentację papierową wewnętrzną od innej osoby zatrudnionej 
w zakładzie stosowały rękawiczki oraz dezynfekowały ręce bezpośrednio po zakończeniu pracy z 
dokumentacją.  

5. Dokumenty i opracowania, które nie muszą być przekazywane/przechowywane w formie papierowej 
należy zastępować dokumentacją elektroniczną z zachowaniem zasad i rozwiązań technologicznych 
służących bezpieczeństwu i ochronie dokumentacji oraz ochronie danych osobowych. 

VI. Zasady bezpieczeństwa podczas przeprowadzania przez organy zewnętrzne kontroli na terenie 
szkoły oraz wykonywania niezbędnych prac na jej terenie przez podmioty zewnętrzne w czasie 
epidemii covid-19. 

W sytuacji zaistnienia konieczności wykonania prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły 
przez podmioty zewnętrzne lub kontroli przeprowadzanej przez organy kontroli i nadzoru na jej terenie, 
zobowiązuje się wszystkie osoby reprezentujące odpowiednie podmioty lub organy do przestrzegania 
procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole w czasie epidemii covid-19, a w szczególności: 
 

1. Dezynfekcji rąk oraz stałego noszenia osłony dróg oddechowych przebywając na terenie 
placówki. 

2. Zachowania bezpiecznego dystansu od członków personelu oraz podopiecznych placówki - 
minimum 1,5 m. 

3. W przypadku podmiotów zewnętrznych wykonujących prace zlecone przez dyrekcje szkoły– 
przemieszczania się w określony przez dyrekcję sposób po terenie szkoły, wietrzenia 
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pomieszczeń szkoły w których wykonywana jest praca, dezynfekcji użytych sprzętów i 
narzędzi należących do szkoły i wykorzystywanych podczas prac. 

4. Osoby reprezentujące stosowne organy i podmioty zewnętrzne w trakcie pobytu na ternie 
placówki muszą być zdrowe i nie poddane aktualnie kwarantannie lub izolacji. 

5. W sytuacji wystąpienia niepokojących widocznych objawów zdrowotnych mogących 
sugerować zakażenie koronawirusem Sars-Cov-2 u ww. osób dyrekcja szkoły może odmówić 
wstępu na teren placówki. 

6. Wszelkiego rodzaju dokumentacja przekazywana w formie papierowej przez ww. organy i 
podmioty do placówki podlega 12-godzinnej kwarantannie zgodnie z obowiązującymi 
zasadami przyjmowania dokumentacji zewnętrznej do szkoły w czasie epidemii. 

7. Odpowiedzialnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa epidemiologicznego w szkole, a 
przede wszystkim do rzetelnego obserwowania stanu własnego zdrowia oraz informowania 
stacji sanitarno-epidemiologicznej o możliwym kontakcie z personelem szkoły w sytuacji 
otrzymania pozytywnego wyniku testu w kierunku koronawirusa  Sars-Cov-2. 

 
VII. Procedura postępowania przy wystąpieniu objawów chorobowych u ucznia w czasie zajęć w 

szkole 
 

1. W sytuacji wystąpienia objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych u 
ucznia należy go niezwłocznie odizolować od innych osób. 

2. Uczeń pod nadzorem nauczyciela przebywa w wyznaczonej strefie izolacyjnej w sali 
dydaktycznej z zachowaniem wymaganego 2 m dystansu o ile nie wymaga udzielenia pierwszej 
pomocy. 

3. Nauczyciel może zmierzyć dziecku temperaturę na podstawie podpisanego przez rodzica 
oświadczenia dotyczącego zgody na przeprowadzenie pomiaru. 

4. Jeżeli termometr bezdotykowy był wcześniej używany w innej grupie, należy go zdezynfekować 
przed użyciem w kolejnej. 

5. Strefę izolacyjną w każdej sali, w której prowadzone są zajęcia wyposaża się w dostęp do 
środków ochrony indywidualnej (osłona dróg oddechowych, rękawiczki) oraz dozownik z 
płynem dezynfekującym i instrukcję. 

6. Nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić rodzica/opiekuna ucznia i poprosić o jak 
najszybsze odebranie dziecka z placówki (rekomendowany własny środek transportu). 

7. Nauczyciel jest zobowiązany poinformować dyrektora szkoły o przypadku wystąpienia objawów 
chorobowych u ucznia. 

8. Rodzic zobowiązany jest niezwłocznie odebrać dziecko stosując się do zasad bezpieczeństwa 
obowiązujących w szkole, w szczególności stosowania osłony nosa i ust, dezynfekcji rąk, 
przemieszczenia się po terenie szkoły w miejscach dozwolonych, zatrzymania w wyznaczonym 
miejscu. 

9. Nauczyciel informuje rodzica o konieczności niezwłocznej konsultacji z lekarzem w sprawie 
stanu zdrowia dziecka oraz przypomina o dostępie do potrzebnych numerów telefonów 
wywieszonych m.in. na drzwiach głównych budynku. 

10. Rodzic zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń lekarskich, zaleceń powiatowej stacji 
epidemiologicznej oraz współpracy z dyrektorem szkoły w zakresie niezwłocznego 
informowania dyrektora odnośnie istotnych zmian w stanie zdrowia dziecka, w szczególności 
uzyskania pozytywnego wyniku w kierunku Sars-Cov-2 przez dziecko. 

11. Po opuszczeniu przez dziecko szkoły pomieszczenie, w którym przebywało należy dokładnie 
umyć z użyciem detergentu a następnie zdezynfekować ze szczególnym uwzględnieniem 
powierzchni dotykowych oraz zadbać o jej właściwą wentylację.  

12. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle stosować się do wytycznych zasad bezpieczeństwa 
higienicznego, instrukcji producenta oraz używać środków ochronnych (maseczka, rękawiczki). 

 

VIII. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia objawów chorobowych u pracownika w czasie 
przebywania w szkole. 
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1. W przypadku wystąpienia objawów mogących sugerować zakażenie kornawirusem Sars-Cov-2 u 
pracownika w czasie pracy, pracownik zobowiązany jest niezwłocznie odizolować się (min. 2 m) od 
innych osób oraz niezwłocznie powiadomić telefonicznie dyrektora placówki. 

2. Dyrektor ustala z pracownikiem placówki dalszy sposób postępowania w zależności od stopnia 
nasilenia objawów i możliwości transportowych pracownika, w szczególności: 

➢ Jeżeli jest taka potrzeba na miejsce do placówki jest wzywany zespół ratownictwa 
medycznego – przy wezwaniu poinformować, że pracownik może być zakażony 
koronawirusem. 

➢ Jeżeli nie występuje potrzeba wezwania pogotowia ratunkowego do szkoły, ale pracownik 
nie jest/bądź obawia się opuścić sam placówkę, informowana jest osoba wyznaczona do 
kontaktu w aktach osobowych przez pracownika. 

➢ Jeżeli stan pracownika na to pozwala i wyraża on chęć opuszczenia placówki samodzielnie. 
Za zgodą pracodawcy jest on zwalniany z dalszego obowiązku świadczenia pracy i opuszcza 
samodzielnie teren szkoły z zastosowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa tj. 
odpowiedniego dystansu oraz stosowania osłony ust i nosa, w rękawiczkach.  

3. Pracownik, który jest w stanie samodzielnie opuścić teren szkoły jest zobowiązany niezwłocznie 
skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem. 

4. Pracownik, który nie jest w stanie samodzielnie opuścić terenu szkoły oczekuje na dalszą pomoc w 
pomieszczeniu izolatki lub w pomieszczeniu, w którym wykonywał pracę o ile jest to pomieszczenie 
przeznaczone do pracy dla jednej osoby i przebywa w nim sam stosując przydzielone przez 
pracodawcę środki ochronne. 

5. W sytuacji, gdy wystąpienie objawów infekcji dróg oddechowych dotyczy nauczyciela 
prowadzącego zajęcia stacjonarne z dziećmi, dyrektor organizuje niezwłocznie opiekę zastępczą dla 
dzieci. 

6. Na życzenie pracownika może zostać dokonany pomiar temperatury w szkole. 
7. Po opuszczeniu przez pracownika placówki należy dokonać dokładnego umycia a następnie 

dezynfekcji pomieszczenia oraz ciągów komunikacyjnych, innych miejsc w których przebywał 
pracownik. Należy zadbać o właściwą wentylację. 

8. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle stosować się do wytycznych zasad bezpieczeństwa 
higienicznego, instrukcji producenta oraz używać środków ochronnych (maseczka, rękawiczki). 

9. Pracownik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń lekarskich i stacji sanitarno-epidemiologicznej 
oraz do niezwłocznego poinformowania dyrektora odnośnie istotnych zmian w stanie zdrowia, w 
szczególności możliwości dalszego świadczenia pracy w kolejnym dniu roboczym, zleceniu przez 
lekarza skierowania na test w kierunku Sars-Cov-2 i automatycznemu obowiązku poddania się 
kwarantannie, uzyskaniu pozytywnego wyniku w kierunku Sars-Cov-2. 

 
 
 
IX. Procedura udzielania pierwszej pomocy w czasie epidemii covid-19 

Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji w czasie epidemii Covid-19 należy założyć, że 
każda osoba wymagająca udzielenia pierwszej pomocy może być zakażona koronawirusem Sars-Cov-2. W 
celu eliminacji rozprzestrzeniania się wirusa należy udzielać pierwszej pomocy jedynie w zakresie 
niezbędnym z uwzględnieniem minimalizacji kontaktu bezpośredniego z osobą poszkodowaną. 

Poniżej przedstawiona procedura uwzględnia wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji i przedstawia 
uproszczony schemat postępowania w podejmowaniu kroków ratowniczych przez udzielającego pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 

1. OCEŃ STUACJĘ I BEZPIECZEŃSTWO! 
➢ Zwróć uwagę, czy nie występują zagrożenia tj. np. pożar, działanie prądu elektrycznego? 
➢ Zwróć uwagę czy na miejscu znajdują się osoby postronne, które mogą Ci pomóc w 

udzielaniu pierwszej pomocy? – jeśli tak zaangażuj je do pomocy w działaniach 
ratowniczych. 

➢ Zachowaj spokój. Jeżeli świadkami zdarzenia są podopieczni placówki pamiętaj, ze musisz 
również zadbać o ich bezpieczeństwo oraz nie wzbudzać wśród nich paniki. 
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2. ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE! 
➢ Zastosuj środki ochrony indywidualnej: rękawiczki i maseczkę - aby zminimalizować ryzyko 

kontaktu z wydzielinami poszkodowanego i w konsekwencji ograniczyć ryzyko zakażenia.  
➢ Jeśli poszkodowany reaguje i jest w stanie wykonywać polecenia dotyczące samodzielnego 

udzielenia sobie pierwszej pomocy, udziel porady z bezpiecznej odległości (2 m) oraz zachęć 
go do stosowania osłony dróg oddechowych i rękawiczek. 

➢ Jeżeli poszkodowany nie reaguje lub nie jest w stanie samodzielnie sobie pomóc kolejne 
kroki ratownicze podejmuj dopiero po założeniu ochrony własnej. 
 

3. OCEŃ PRZYTOMNOŚĆ! 
➢ Ocenę przytomności dokonuj poprzez głośne mówienie: 

• Czy mnie słyszysz? 

• Co się stało? 

• oraz delikatne potrząsanie za ramię poszkodowanego. 
➢ Pamiętaj, żeby położyć na ustach poszkodowanego maseczkę lub chusteczkę- co również 

ograniczy dodatkowo możliwość kontaktu z jego wydzielinami. 
 

4. DOKONAJ OCENY ODDECHU! BEZ UDRAŻNIANIA DRÓG ODDECHOWYCH! 

➢ Nie odchylaj głowy poszkodowanego do tyłu. 
➢ Nie nachylaj się nad poszkodowanym. 
➢ Oceny oddechu dokonaj wzrokowo - poprzez obserwację klatki piersiowej i brzucha 

poszkodowanego. 
➢ Możesz położyć rękę na klatce piersiowej poszkodowanego. 
➢ Na ocenę oddechu poświęć 10 sekund. 

 
5. WEZWIJ POMOC! 

➢ Jeżeli poszkodowany nie reaguje i nie oddycha prawidłowo wezwij pomoc dzwoniąc pod 
numer alarmowy 122 lub 99. 

➢ Podaj informacje dotyczące: miejsca, rodzaju zdarzenia, ilości, stanu osób poszkodowanych 
oraz wieku, podaj swoje imię i nazwisko. Pamiętaj nie rozłączaj się z dyspozytorem bez 
potwierdzenia przyjęcia wszystkich informacji. 
 

6. POINFORMUJ DYREKTORA SZKOŁY! 
 
Pamiętaj, że jeżeli na terenie szkoły doszło do wypadku należy niezwłocznie poinformować o tym 
fakcie dyrektora placówki. Jeżeli masz możliwość zleć poinformowanie dyrektora innemu 
pracownikowi, który w tym momencie nie jest zaangażowany w działania związane z udzielaniem 
pierwszej pomocy.  
 
Jeżeli poszkodowanym jest podopieczny placówki – uczeń szkoły – pamiętaj, ze masz obowiązek 
niezwłocznie powiadomić rodzica/opiekuna prawnego o wypadku dziecka. 
 

7. UDZIEL PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ! 
➢ Jeżeli poszkodowany oddycha – ułóż go w pozycji bocznej bezpiecznej, monitoruj stan 

poszkodowanego do czasu przybycia na miejsce fachowych służb ratowniczych. 
➢ Jeżeli poszkodowany nie oddycha – wykonaj tylko masaż serca: 

• Wykonuj tylko i wyłącznie uciśnięcia klatki piersiowej - po 30 uciśnięciach NIE wykonuj 
przerw na oddechy ratownicze.  

• Masaż serca u dorosłego wykonuj przy użyciu obu rąk splatając dłonie na mostku.  

• Masaż serca u dziecka wykonuj przy użyciu jednej ręki układając nasadę dłoni na mostku. 

• Wykonuj od 100-120 uciśnięć na minutę. 

• Uciskaj na głębokość: dorosły 5-6 cm, dziecko: 4-5 cm 

• Nie odrywaj rąk od ciała w trakcie wykonywania ucisków. 
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• Masaż serca wykonuj do czasu przywrócenia funkcji życiowych lub przybycia na miejsce 
fachowych służb ratowniczych. 
 

8. WYRZUĆ ZUŻYTE ŚRODKI OCHRONNE DO KOSZA I DOKŁADNIE UMYJ I 
ZDEZYNFEKUJ RĘCE! 
 

➢ Pamiętaj, żeby po udzieleniu pierwszej pomocy ostrożnie zdjąć używane środki ochronne. 
Maseczkę i rękawiczki zdejmij zgodnie z instrukcjami załączonymi do procedur unikając 
kontaktu rąk z drogami oddechowymi i oczami, po czym wyrzuć je do kosza. 

➢ Po zdjęciu środków ochronnych umyj dokładnie ręce oraz zdezynfekuj je przy użyciu płynu 
do dezynfekcji rąk. 

 
9. INFORMACJE I DZIAŁANIA WSKAZANE: 

 
Pamiętaj, że przy kontakcie bezpośrednim podczas udzielania pierwszej pomocy nie tylko dłonie, ale 

też elementy Twojej odzieży mogły mieć kontakt z osobą potencjalnie zakażoną. Zachowaj szczególną 
ostrożność i bezwzględnie nie dotykaj rękami twarzy ani nie pocieraj jej np. częścią rękawa.  

➢ Tak szybko jak to możliwe zdejmij i zabezpiecz ubrania, w których udzielałeś pierwszej pomocy. 

➢ Ubrania upierz w wysokiej temperaturze 60 stopni. 

➢ Bądź przygotowany na kwarantannę - osoba, której udzielałeś/udzielałaś pierwszej pomocy mogła 
być choć nie musiała zakażona koronawirusem Sars-Cov-2. Jeżeli okaże się, że poszkodowany był 
osobą zakażoną możesz zostać skierowany na kwarantannę przez stację sanitarno-epidemiologiczną. 

➢ W czasie kwarantanny obserwuj dokładnie swój stan zdrowia, mierz temperaturę. Jeżeli 
zaobserwujesz u siebie niepokojące objawy powiadom o nich telefonicznie lekarza pierwszego 
kontaktu lub zadzwoń na pogotowie ratunkowe, jeżeli objawy nasilają się i mogą zagrażać Twojemu 
zdrowiu i życiu. 

 
 
X. Procedura postępowania na wypadek potwierdzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem Sars-
Cov-2 u pracownika lub ucznia szkoły. 

W przypadku otrzymania potwierdzonej informacji dotyczącej wystąpienia zakażenia koronawirusem Sars-
CoV-2 wśród członków personelu lub podopiecznych placówki, dyrektor jest zobowiązany ściśle 
współpracować z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w zakresie dalszych kroków postępowania, 
w tym pomocy w sporządzeniu listy osób mogących mieć bezpośredni kontakt z osobą zakażoną. 

1. Dyrektor zobowiązany jest poinformować organ prowadzący o wystąpieniu potwierdzonego 
zakażenia Sars-CoV-2 na terenie szkoły. 

2. Informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

3. Informuje rodziców uczniów mogących mieć kontakt z zakażonym o wystąpieniu zakażenia na 
terenie placówki oraz o dalszych działaniach wynikających z zaleceń powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, w tym dalszej organizacji pracy szkoły. 

4. Informuje pracowników szkoły o wystąpieniu zakażenia na terenie placówki oraz o dalszych 
działaniach wynikających z zaleceń powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w tym dalszej 
organizacji pracy szkoły. 

5. W zależności od decyzji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz organu prowadzącego 
podejmuje dodatkowe działania zabezpieczające, w szczególności dotyczące możliwości czasowego 
całkowitego lub częściowego zamknięcia placówki, ustala którzy pracownicy mogą realizować 
obowiązki służbowe zdalnie. 
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6. Wszelkie dalsze działania oraz decyzje w tym o możliwości wskazania terminu powrotu do pracy w 
placówce wynikają z decyzji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Dyrektor, pracownicy 
jak i rodzice/opiekunowie uczniów szkoły są zobowiązani do ich bezwzględnego przestrzegania. 

 

 
XI. Postanowienia końcowe 

1.    Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 
2.    Procedura może być modyfikowana.  
3.  Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły i przesłana do wiadomości w dzienniku 
elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie 
szkoły. 
4.   O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane. 
5. Personel szkoły wykonujący pracę stacjonarną na jej terenie zobowiązany jest do pisemnego 
potwierdzenia zapoznania się z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa w sekretariacie szkoły. 
 

 
 

Zatwierdził: 
 

………………………………………. 
(data, podpis dyrektora) 


