
WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Studzianie 

w związku z wystąpieniem COVID-19 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się 

COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół w Szkole Podstawowej im. Św. 

Brata Alberta w Studzianie obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa. 

Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole 

Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Studzianie, zwanej dalej szkołą lub placówką, 

odpowiada Dyrektor szkoły. 

W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania. 

 

§1 

Organizacja pracy w szkole 

 

 Szkoła pracuje w godzinach od 7.00 do 15.30. 

 Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo –

wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. 

 Od 25 maja 2020 r. szkoła zapewnia możliwość uczestnictwa uczniów w zajęciach 

rewalidacyjnych.  

 Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania.  

 Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych. 

 Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie którzy na podstawie przepisów prawa 

obowiązani są odbywać kwarantannę lub być w izolacji. 

 Uczniowie korzystają z szatni według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły. 

 Na podstawie złożonych przez rodziców deklaracji, dyrektor wyznacza godziny 

przebywania i odbioru uczniów.  

 Organizacja i koordynacja zajęć uwzględnia zasady bezpieczeństwa w zakresie 

kontaktu ze sobą poszczególnych uczniów lub grup - różne godziny prowadzonych 

zajęć, różne godziny przerw.  

 Zajęcia odbywają się w wyznaczonych salach lekcyjnych z zachowaniem zasady 4 m
2
 

na osobę. 

 W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą 

organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.  

 W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.  

 Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.  

 Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m
2
  

na 1 osobę.  



 W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m  

(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

 Uczniowie przebywają w maseczce w przestrzeni wspólnej szkoły, po zajęciu 

wyznaczonych miejsc mogą zdjąć osłonę ust i nosa. 

 Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym lub w plecaku ucznia. Uczniowie nie mogą 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

 W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach 

używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte lub zdezynfekowane.  

 Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także  

w czasie zajęć.  

 Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w odstępach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Uczniowie spędzają przerwy pod nadzorem 

nauczyciela, z ograniczeniem aktywności sprzyjającej bliskiemu kontaktowi. 

 Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły. 

 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, 

w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 2 m.  

 Pracownicy administracji, obsługi sprzątającej i kuchni ograniczają kontakty 

z uczniami oraz nauczycielami.  

 Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.  

 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły.  

 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły 

zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 

uczniów i ich rodziców wynoszący minimum 2 m.  

 Rodzice wchodzą z dziećmi wyłącznie do wyznaczonej przestrzeni szkoły (korytarz 

przy wejściu) z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 

2 metrów od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie 

przestrzegać wszelkich środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

 Rodzice ucznia zobowiązani są do podania aktualnego numeru telefonu do szybkiej 

komunikacji.  

 Rodzice zobowiązani są do wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała ucznia przy 

każdorazowym wejściu do szkoły i jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.  

 W przypadku, gdy uczeń przejawia niepokojące objawy choroby zostaje on 

odizolowany  

w gabinecie higienistki z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i rodzice 

zobowiązani są do pilnego odebrania go ze szkoły.  

 Od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII zapewnia się 

konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności  

z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania 

z biblioteki szkolnej.  



 Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom zapewnia się 

konsultacje  

z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania 

z biblioteki szkolnej.  

 Harmonogram konsultacji ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami. 

Wychowawcy przedstawiają harmonogram uczniom i ich rodzicom. 

 Wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły przebywają tylko w wyznaczonych 

do tego miejscach i  zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek 

ochronnych,  

a także zakrywania nosa i ust. 

 Na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły umieszczone są numery telefonów do 

organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, 

z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych 

wskazujących na COVID-19 u osoby znajdującej się na terenie placówki. 

 

§2 

Obowiązki dyrektora szkoły 

 

I. Dyrektor szkoły zapewnia: 

sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie  

z pomieszczeń szkoły oraz sprzętów i przedmiotów znajdujących się w szkole, 

płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu 

przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym jednorazowe 

rękawiczki, maseczki ochronne dla wszystkich pracowników szkoły pracowników do 

wykorzystania w razie zaistnienia takiej potrzeby, 

plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach 

z płynem, 

pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe 

wskazujące na chorobę zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki 

jednorazowe i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk, 

pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa 

i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom 

szkoły jaki rodzicom dzieci uczęszczających do szkoły. 

II. Dyrektor: 

Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie  

z powierzonymi im obowiązkami. 

Dba o to, by w salach, w których spędzają czas uczniowie nie było przedmiotów, 

sprzętów, których nie da się skutecznie umyć lub dezynfekować. 

Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa uczniów w placówce. 

Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia 

podejrzenia choroby u ich dziecka. 



Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, pracownika 

szkoły. 

Współpracuje ze służbami sanitarnymi. 

Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia. 

Opracowuje wraz z nauczycielami harmonogram, konsultacji indywidualnych 

i grupowych, który umożliwi ich bezpieczne odbywanie oraz upowszechnia go wśród 

nauczycieli, uczniów i rodziców. 

Zapewnia taką organizację, która umożliwi przychodzenie/wychodzenie oraz 

przebywanie uczniów w szkole, w tym w salach, na świetlicy, bibliotece szkolnej 

i szatni, uwzględniając zasady: 4 m
2
 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy 

osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji. 

Zapewnia organizację zajęć na sali gimnastycznej, która umożliwia przebywanie na 

niej jednej grupy dzieci z zachowaniem przepisów § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów 

nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639) oraz umożliwia umycie 

lub dezynfekcję sprzętu sportowego oraz podłogi. 

Wyznacza obszary w szkole, w których mogą przebywać osoby z zewnątrz (tylko 

z osłoną ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub po dezynfekcji rąk, bez objawów 

chorobowych). 

Informuje za pomocą strony internetowej szkoły i poczty elektronicznej rodziców  

o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek podejrzenia 

zakażenia. 

 

§3 

Obowiązki nauczycieli 

 

 Nauczyciele świadczący pracę z uczniami na terenie szkoły, prowadzący konsultacje, 

zajęcia z uczniami klas I – III i zajęcia rewalidacyjne: 

 Wyjaśniają uczniom, zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole.   

 Prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

częstotliwość mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kasłania, 

niedotykania ust, nosa i oczu. 

 Prowadzą zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne, konsultacje i zajęcia rewalidacyjne 

zgodnie  

z harmonogramem i ustalonym przydziałem czynności sprawując bezpośrednią opiekę 

nad uczniami. 

 W zajęciach rewalidacyjnych, uczestniczą jedynie nauczyciele zaangażowani  

w bezpośrednią pracę z uczniem. W miarę możliwości prowadzący zajęcia używają 

osłony ust i nosa oraz informują dzieci i młodzież o konieczności stosowania tego 

rozwiązania  

w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.  

 Nie organizują wyjść poza teren szkoły.  



 Dokonują pomiarów temperatury ciała ucznia w razie zauważenia u niego 

jakichkolwiek objawów choroby.  

 Odpowiadają za przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad dotyczących 

zachowania bezpiecznej odległości  na zajęciach. 

 Nie przemieszczają się po szkole, zajęcia prowadzą w wyznaczonych salach 

lekcyjnych. 

 Po zakończeniu pracy z uczniami lub przed jej rozpoczęciem prowadzą kształcenie 

na odległość w ramach przydziału obowiązków. 

II. Nauczyciele nieświadczący pracy na terenie szkoły kontynuują pracę na odległość 

zgodnie  

z Zarządzeniem nr 4/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w 

Studzianie z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia w szkole Szkolnego 

Systemu Nauki na Odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

w roku szkolnym 2019/2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 

 

 

 

§4 

Obowiązki pracowników obsługi 

 

 Systematycznie wykonują prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal wyznaczonych do 

przebywania uczniów, ciągów komunikacyjnych, szatni, pokoju nauczycielskiego oraz 

sanitariatów. 

 Każdorazowo dezynfekują toalety, umywalki i baterie w sanitariatach minimalizując 

ryzyko zakażenia poprzez dotyk.  

 Dezynfekują poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł 

i powierzchnie płaskie, w tym blaty ławek i stołów. 

 Wietrzą pomieszczenia szkoły, co najmniej raz na godzinę.  

 W przypadku konsultacji i zajęć rewalidacyjnych myją lub dezynfekują biurka, stoły, 

klamki, włączniki światła, poręcze – po każdych zajęciach i przy zmianie  

uczestników. 

 Po zakończeniu zajęć wietrzą sale lekcyjne, dezynfekują wyposażenie, drzwi wraz  

z klamkami, podłogi ciągów komunikacyjnych, listwy przypodłogowe i parapety. 

 Każdorazowo po kontakcie z osobą trzecią pracownicy wyrzucają zużyte rękawiczki, 

myją i dezynfekują ręce.  

 Każdego dnia systematycznie wypełniają Kartę monitoringu dezynfekcji.  

 

 

§5 

Zasady bezpiecznego zachowania się wszystkich pracowników na terenie 

szkoły 



 

 Pracownicy przychodzą do pracy zdrowi. Do szkoły nie mogą przychodzić 

pracownicy, którzy na podstawie przepisów prawa obowiązani są odbywać 

kwarantannę lub być w izolacji. W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną 

lub COVID-19 pozostają w domu i zawiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły.  

 Wszyscy pracownicy zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru temperatury.  

 W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej, lub COVID-19 

w godzinach świadczenia pracy pracownik ma obowiązek niezwłocznego udania się 

do izolatorium i telefonicznego powiadomienia dyrektora szkoły.  

 Pracownicy zobowiązani są do stosowania profilaktyki zdrowotnej w formie: 

 regularnego mycia rąk mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym 

zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych, 

 kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę 

łokcia, 

 unikania skupisk ludzi, 

 unikania dotykania oczu, nosa i ust, 

 unikania kontaktu z osobami, które źle się czują, 

 zachowania dystansu społecznego między sobą, w wykonanej 

przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1,5 metra. 

 Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu ze szkoły zobowiązani są do dezynfekcji 

rąk zgodnie z zamieszczoną przy wejściu instrukcją.  

 Pracownicy zobowiązani są do przemieszczania się wyłącznie w celu wykonywania 

obowiązków służbowych. Zakazuje się przemieszczania pracowników bez ważnego 

powodu. 

 Wyrzucają zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych 

workiem foliowym koszy znajdujących się przy wyjściu. 

 

§6 

Zasady korzystania z szatni przez uczniów 

 

Z szatni korzystają wyłącznie uczniowie biorący udział zajęciach organizowanych 

w szkole. 

Uczniowie pozostawiają okrycie wierzchnie i obuwie w wyznaczonych miejscach po 

przyjściu do szkoły i odbierają je po skończonych zajęciach lub konsultacjach. 

Wszystkich uczniów obowiązuje zmiana obuwia, obuwie zastępcze zabierane jest 

do domu. 

Uczniowie w szatni przebywają tylko i wyłącznie w celu pozostawienia odzieży 

wierzchniej i obuwia. Po dokonaniu tych czynności niezwłocznie opuszczają szatnię.  

Przebywając w szatni uczniowie obowiązani są utrzymywać dystans społeczny – 

wynoszący co najmniej 2 metry. 

Uczniowie nie wchodzą do szatni, jeśli nie ma możliwości swobodnego 

przemieszczenia się w tym pomieszczeniu z zachowaniem dystansu społecznego. 



Uczniowie oczekujący na wejście do szatni zachowują między sobą dystans 

społeczny i nie torują wejścia do szatni, umożliwiając uczniom korzystającym z szatni 

swobodne bezkontaktowe opuszczenie jej. 

Uczniowie nie dotykają rzeczy innych uczniów pozostawionych w szatni. 

W trakcie zajęć schodzenie do szatni jest zabronione za wyjątkiem sytuacji 

szczególnych- zwolnienie ucznia z części zajęć przez rodzica. Wówczas dziecko 

korzysta z szatni w obecności nauczyciela lub innego pracownika szkoły. 

 

§7 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej  

 

 Osobą odpowiedzialną za koordynowanie bezpiecznego przebywania w bibliotece 

oraz wchodzenia i wychodzenia do niej przez uczniów jest nauczyciel bibliotekarz. 

 Pracownicy biblioteki są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (rękawiczki, osłona 

ust  

i nosa), a także środek do dezynfekcji blatu i korzystają z nich w razie bieżącej 

potrzeby. 

 Uczniowie korzystają ze zbiorów bibliotecznych i zwracają podręczniki szkolne 

w godzinach pracy biblioteki, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu szkolnemu 

bibliotekarzowi. 

 Uczniowie przebywają w sali przyległej, nie wchodzą do biblioteki. 

 Jednorazowo w sali przyległej do biblioteki może przebywać 1 uczeń. 

 Czytelnicy mają obowiązek używać maseczek lub innych zabezpieczeń nosa i ust. 

 Uczniowie zostawiają  książki, opakowane w podpisany worek foliowy w miejscu 

wyznaczonym przez nauczyciela. 

 Wszystkie zwrócone książki podlegają 10-dniowej kwarantannie. Zostają odłożone do 

pudła w wyznaczonym miejscu. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą 

zwrotu  

i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie 

włączyć do ponownego użytkowania.  

 Wypożyczone książki podaje uczniom bibliotekarz. 

 Uczniowie korzystają z biblioteki jedynie w zakresie wypożyczeń i zwrotów 

materiałów bibliotecznych. 

 Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na 

którym leżały książki. 

 

§8 

Organizacja żywienia 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom korzystającym z zajęć opiekuńczo-wychowawczych 

możliwość spożycia ciepłego posiłku w czasie ich pobytu na terenie placówki. 

2. Posiłki przygotowywane są na terenie szkoły przy zachowaniu wszelkich 

niezbędnych środków higieny.  



3. Pracownicy kuchni: 

Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane 

są posiłki. 

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, piciu lub paleniu. 

Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych. 

Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz 

maseczki ochronne. 

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. 

Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny 

z obowiązującymi przepisami. 

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

zapewnionymi przez dyrektora. 

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

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

posiłki. 

4. Uczniowie spożywają posiłki w pomieszczeniu do tego przeznaczonym,w tym 

samym momencie może przebywać jedna grupa przy zachowaniu bezpiecznego dystansu, 

a po wyjściu każdej grupy pracownik dezynfekuje powierzchnię stołów i ławek, przy których 

spożywane były posiłki.  

5. Posiłki dzieciom podają nauczyciele, opiekujący się daną grupą. 

 

 

§9 

Zadania rodziców 

 

 Zapoznają się z procedurami opracowanymi w szkole na czas zwiększonego reżimu 

sanitarnego w związku z COVID-19 oraz bezwzględnie ich przestrzegają.  

 Dzień przed posłaniem dziecka do szkoły informują wychowawcę lub dyrektora 

szkoły  

o tym fakcie oraz podpisują i składają deklarację i oświadczenie znajdujące się 



w załącznikach procedury. W przypadku braku deklaracji rodzica uczeń nie może 

uczestniczyć w zajęciach organizowanych w szkole, praca z uczniem kontynuowana 

będzie  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 Przyprowadzają do szkoły wyłącznie uczniów zdrowych. Przed przyprowadzeniem 

dziecka do szkoły rodzice/opiekunowie mierzą dziecku temperaturę. W przypadku 

temperatury powyżej 37
0 
C rodzic nie może przyprowadzić dziecka do szkoły. 

 Uczniów do szkoły przyprowadzają i odbierają osoby zdrowe. 

 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły. 

 Przyprowadzając lub odbierając uczniów ze szkoły zachowują dystans społeczny 

w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący 

minimum 2 metry. 

 Wchodzą z dziećmi wyłącznie do wyznaczonej przestrzeni szkoły (korytarz przy 

wejściu)  

z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 metrów od 

kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać 

wszelkich środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk. 

 Zaopatrują dziecko, w indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły. 

 Dbają, aby dziecko nie wnosiło do szkoły niepotrzebnych przedmiotów oraz 

artykułów spożywczych. 

 Przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny: myciu rąk wodą z mydłem, 

nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, oraz 

zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

 Pozostają w kontakcie telefonicznym i mailowym z pracownikami szkoły w zgodnie 

z ustaloną ścieżką komunikacji. 

 

§10 

Postanowienia końcowe 

 

 Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się pracowników, rodziców i uczniów.  

  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. Św. Brata Alberta w Studzianie 

Lidia Kiełboń - Bester 


