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Procedura obowiązuje od dnia 01.09. 2021 r. 

 

 



I. Cel 

Zminimalizowanie ryzyka zakażeniem COVID-19. 

II. Zakres procedury 

Procedurę należy stosować w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 

(ul. Leśnej Polanki 63/65, Sprawna 35 A, Osiedle 2D) oraz w Szkole Filialnej 

organizacyjnie podporządkowanej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  

nr 154 (ul. Sprawna 28). 

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury 

Dyrektor szkoły. 

IV. Organizacja zajęć szkolnych 

Zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze odbywają się w formie stacjonarnej bądź - zgodnie  

z zarządzeniem dyrektora szkoły, wydanym w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji 

i Nauki - zdalnej lub hybrydowej. 

V. Wejście do budynku szkoły 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy 

nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek 

kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 

uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania  

w przestrzeni publicznej.   

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady:  

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) odległość od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) odległość od pracowników szkoły/uczniów min. 1,5 m. 

4. Osoby odprowadzające dziecko do szkoły zobowiązane są stosować się do procedur 

wewnątrzszkolnych oraz wskazówek pracowników szkoły. Zobowiązane są przestrzegać 

obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. 

stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk i/lub rękawiczki 

jednorazowe).  

5. Uczniowie przychodzą do szkoły wyposażeni w maseczkę ochronną/przyłbicę, którą 

zakładają w strefie ogólnodostępnej (tj. korytarze szkolne, toalety, szatnie, inne) lub na 

polecenie nauczyciela/ innego pracownika. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko 

w maseczki. 

7. Uczniowie mają obowiązek umycia rąk niezwłocznie po wejściu do budynku szkoły  

i skorzystaniu z szatni. 

8 Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz (niebędących członkami szkolnej 

społeczności) do niezbędnego minimum. Są one zobowiązane do przebywania  

w wyznaczonych obszarach szkoły (strefa oczekiwania). 

9 Osoby, które nie stosują się do obowiązujących w szkole procedur, zobowiązane są na 

polecenie pracownika szkoły opuścić budynek. 

10 W sytuacji wymagającej dokonania pomiaru temperatury (objawy infekcji lub choroby 

zakaźnej)   wykonuje  go pracownik wyznaczony przez dyrektora szkoły. Musi mieć on 

założone rękawiczki jednorazowe oraz osłonę twarzy (przyłbicę lub maskę). 

11  Pomiaru należy dokonywać, w miarę możliwości, termometrem bezdotykowym. 

W przypadku braku takiego urządzenia, zwykły termometr należy myć i dezynfekować po 

każdym użyciu. Pomiaru temperatury należy dokonać w następujący sposób: 



a. włącz urządzenie, 

b. upewnij się, że termometr jest w trybie pomiaru temperatury ciała, 

c. rekomendujemy pomiar temperatury na szyi lub nadgarstku, 

d. aby dokonać pomiaru temperatury ciała, skieruj urządzenie na odległości  

5-8 cm od szyi/nadgarstka osoby, u której dokonywany jest pomiar 

temperatury, 

e. jeżeli na skórze znajdują się włosy, pot lub zanieczyszczenia, należy je usunąć, 

aby wynik był jak najdokładniejszy, 

f. pomiar zakończy się, gdy pojawi się sygnał dźwiękowy, 

g. odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu LCD (wynik pomiaru nie może być 

udostępniony osobom innym niż osoba, której dokonano pomiaru, 

w przypadku pomiaru u dziecka wynik pomiaru udostępnia się 

rodzicowi/prawnemu opiekunowi oraz dyrektorowi szkoły), 

h. odczekaj około 5 sekund przed wykonaniem każdego kolejnego pomiaru (jest to 

przybliżony czas pozostawania na wyświetlaczu ostatniego odczytu), 

i. wyłącz termometr. 

 

12 W przypadku stwierdzenia wyniku pomiaru równego lub wyższego niż 38°C,  

rodzic/osoba z zewnątrz ma obowiązek na polecenie pracownika szkoły  natychmiast 

opuścić teren szkoły. 

13 W przypadku stwierdzenia wyniku pomiaru u ucznia/pracownika równego lub wyższego 

niż 38°C, należy zastosować Procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia 

u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/ucznia wirusem Covid-19. 

14 Uczniowie (za wyjątkiem uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej) przychodzą do 

szkoły nie wcześniej niż na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i oczekują na lekcję pod 

wyznaczoną salą oraz opuszczają budynek szkoły niezwłocznie po zakończeniu zajęć. 

15 Osoby oczekujące na dziecko przebywają w wyznaczonej strefie oczekiwania. 

VI. Przemieszczanie się w budynku szkolnym 

1. W boksie szatni szkolnej/wf mogą przebywać jednocześnie uczniowie jednej klasy/grupy, 

zachowując odpowiednią odległość i stosując środki ochrony osobistej. 

2. Szatnię należy opuścić niezwłocznie po pozostawieniu okrycia i zmianie obuwia lub 

przebraniu się. 

3. Osoby poruszają się, zachowując dystans 1,5 m pomiędzy sobą. Zabrania się przebywania 

w skupiskach. 

4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych mogą jednocześnie przebywać dwie osoby. 

5. Przemieszczając się po szkole, należy wybierać najkrótszą drogę do miejsca docelowego. 

6. Należy unikać kontaktu fizycznego, np. podawania rąk na powitanie. 

7. Unikamy dotykania przedmiotów. 

8. Po zakończeniu lekcji uczniowie klas I-III spędzają przerwę w sali zajęciowej lub na 

świeżym powietrzu, pod opieką nauczyciela. 

9. Po zakończeniu lekcji uczniowie klas IV-VIII spędzają przerwę: 

- 15 minutową - 10 minut w sali w obecności nauczyciela lub przejście na stołówkę, 5 

minut na przemieszczenie się pod salę, gdzie mają przypisane kolejne zajęcia, a 

nauczyciel pełni dyżur; 

- 5 minutową - udają się pod salę, gdzie mają przypisane kolejne zajęcia.  

10. Podczas kichania/kaszlu należy zasłaniać usta i nos przedramieniem oraz unikać dotykania 

oczu, nosa i ust. 



VII. Zachowanie bezpieczeństwa w salach/gabinetach 

1. W trakcie trwania zajęć w szkole uczniowie nie mają obowiązku zakładania maseczek.  

W razie kontaktu z osobami z zewnątrz lub przy kontakcie z kolegami z innych klas uczeń 

zakłada maseczkę. W razie wyjścia z klasą poza teren szkoły uczniowie są zobowiązani 

przestrzegać zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

2. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są 

czyszczone lub dezynfekowane (min. raz dziennie). 

3. W sali nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

dezynfekować. 

4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szufladzie. Uczniowie nie 

wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. 

5. Sala, w której przebywają uczniowie, wietrzona jest przez nauczyciela przynajmniej raz 

na godzinę. 

6. Nauczyciel dba o to, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, szczególnie po przyjściu 

do szkoły, przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie ze świeżego powietrza. 

7. Uczeń w czasie zajęć może zmienić miejsce pracy tylko na polecenie nauczyciela. 

8. Nauczyciele umożliwiają uczniom korzystanie z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe. 

10. Nie organizuje się poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

11. W sekretariacie może przebywać jednocześnie dwóch interesantów. 

VIII. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej (szczegóły w załączniku nr 1) 

1. Jednorazowo w bibliotece szkolnej mogą przebywać 3 osoby wypożyczające książki.  

2. Uczniowie czekający na wejście do biblioteki ustawiają się na korytarzu, zachowując 

odstęp 1,5 m. 

3. Przed wejściem należy zapoznać się z zasadami korzystania z biblioteki . 

4. Działalność biblioteki zostaje ograniczona wyłącznie do wypożyczania/zwrotu książek. 

5. Wskazane przez ucznia książki podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz. 

6. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych 

przez nauczycieli bibliotekarzy mających kontakt z czytelnikami i używanymi przez nich 

zasobami bibliotecznymi. 

7. Miejsce ze zwróconymi książkami i innymi materiałami jest oznaczone datą zwrotu, 

książki odkładane są na okres 2 dni w celu odbycia kwarantanny.  

IX. Zasady korzystania ze stołówki (szczegóły w załączniku nr 2) 

1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

2. Pracownicy zachowują odległość stanowisk pracy min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – 

stosują środki ochrony osobistej. 

3. Uczniowie spożywają  posiłki przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. 

4. Przy zmianowym wydawaniu posiłków blaty stołów i poręcze krzeseł są czyszczone po 

każdej grupie użytkującej. 

5. Dodatki do posiłków, takie jak np. cukier, sztućce, serwetki wydawane są bezpośrednio 

przez obsługę.  



X. Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej (szczegóły w załączniku nr 3) 

 

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych.  

2. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzono zapisy, dotyczące 

zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii, których wszyscy uczniowie zobowiązani są 

przestrzegać. 

3. Uczniowie korzystają ze środków dezynfekcji umieszczonych w salach świetlicowych - pod 

nadzorem opiekuna. 

4. Świetlice są wietrzone (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 

świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem uczniów oraz po przeprowadzeniu 

dezynfekcji. 

XI. Organizacja wyjść poza teren szkoły (wycieczki, konkursy, zawody) 

1. Dopuszcza się organizację wyjść jednodniowych – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2. 

2. Dopuszcza się organizację wyjść poza teren szkoły zgodnie ze szkolnym regulaminem 

organizowania wycieczek oraz aktualnymi wytycznymi MEiN, GIS i MZ,  

z uwzględnieniem poniższych zasad: 

a. rezygnacja z transportu publicznego, 

b. organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, 

c. brak kontaktu z innymi osobami, grupami, 

d. zakaz korzystania z punktów żywienia ogólnodostępnego. 

XII. Zasady utrzymywania czystości w pomieszczeniach (szczegóły w załączniku nr 4) 

1. Szkoła zapewnia środki higieniczne potrzebne do jej bieżącego funkcjonowania. 

2. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego 

zobowiązane są korzystać wszystkie wchodzące do budynku osoby dorosłe oraz 

instrukcja: "jak skutecznie dezynfekować ręce". 

3. Pracownicy szkoły zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe 

rękawiczki, maseczki, fartuch z długim rękawem i zobowiązani są do ich stosowania  

w razie konieczności. 

4. W łazienkach wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk. 

5. W pomieszczeniach, z których korzystają uczniowie i pracownicy szkoły, wywieszone są 

instrukcje: "jak skutecznie myć ręce, jak skutecznie dezynfekować ręce, jak prawidłowo 

założyć i zdjąć maseczkę, jak prawidłowo założyć i zdjąć rękawiczki". 

6. Źródełko wody pitnej jest wyłączone. 

7. Na bieżąco monitorowane są prace porządkowe na terenie szkoły, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, toalet oraz szatni 

szkolnej, dezynfekowanie powierzchni dotykowych w tych miejscach wykonywane jest 

systematycznie, m.in.: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty oraz powierzchnie 

płaskie. 

8. Przebieg prac porządkowych odnotowuje się w Karcie monitorowania czystości 

pomieszczenia. 

9. Wyznaczone zostało, przygotowane i oznakowane pomieszczenie (wyposażone m.in.  

w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym można odizolować osobę  

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

10. Przy wejściu do szkoły znajdują się numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora 

oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 



11. Obowiązuje ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami - zaktualizowane numery 

telefonów do obojga rodziców. 

12. Sprzęty znajdujące się na placu zabaw są dezynfekowane raz dziennie. 

13. W każdym z budynków szkoły znajduje się urządzenie służące do ozonowania, a jego 

użycie każdorazowo jest odnotowywane w Karcie monitorowania ozonowania 

pomieszczeń. 

XIII. Kwestie organizacyjne nieujęte powyżej będą rozstrzygane na bieżąco i pozostają  

   w dyspozycji dyrektora szkoły. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA 

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 

 

1. Jednorazowo w bibliotece szkolnej, mogą przebywać 3 osoby wypożyczające książki.  

2. Uczniowie czekający na wejście do biblioteki ustawiają się na korytarzu zachowując odstęp 

1,5 m.  

3. Przed wejściem należy zapoznać się z zasadami korzystania z biblioteki.  

4. Działalność biblioteki zostaje ograniczona wyłącznie do wypożyczania/zwrotu książek. 

5. Wskazane przez ucznia książki podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.  

6. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych przez 

nauczycieli bibliotekarzy mających kontakt z czytelnikami i używanymi przez nich zasobami 

bibliotecznymi.  

7. Miejsce ze zwróconymi książkami i innymi materiałami jest oznaczone datą zwrotu, książki 

odkładane są na okres 2 dni w celu odbycia kwarantanny.  

8. W czytelni szkolnej jednocześnie mogą przebywać 2 osoby zachowując odstęp 1,5 m. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

 

I. BUDYNEK PRZY UL. LEŚNEJ POLANKI 

 

1. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym zapewniającym 

prawidłowe warunki sanitarno - higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. 

2. Posiłki wydawane są zmianowo, podczas 4 piętnastominutowych przerw. 

3. Nauczyciel dyżurujący pilnuje, aby każdy przed wejściem do stołówki dokładnie 

zdezynfekował ręce. 

4. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. 

5. W okienku uczeń otrzymuje drugie danie razem z kompotem i sztućcami zawiniętymi w 

serwetkę. 

6. Nad płynnością wydawanych posiłków nadzór sprawuje dyżurujący nauczyciel. 

7. Zupę nalewa pomoc kuchenna zaopatrzona w środki ochrony osobistej (rękawiczki, 

maseczka). 

8. Talerze do zupy rozstawione są na każdym stoliku. 

9. Chleb do zupy roznosi nauczyciel dyżurujący zaopatrzony w środki ochrony osobistej 

(rękawiczki, maseczka). 

10. Po każdej grupie odbywa się czyszczenie blatów stolików, poręczy krzeseł. 

11. Naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60oC i 

wyparzane. 

12. Ze stołówki zostają usunięte dodatki (wazoniki, serwetki). 

 

 



II. BUDYNKI PRZY UL. SPRAWNEJ  

1. Uczniowie spożywają obiad w salach zajęciowych.  

2. Obiad przywożony jest do sali przez pracownika obsługi zaopatrzonego w środki ochrony 

osobistej (rękawiczki, maseczka), zgodnie z opracowanym grafikiem.  

3. Pracownik obsługi podaje dzieciom obiad i opuszcza salę.  

4. Nadzór nad spożywaniem obiadu pełni nauczyciel.  

5. Po skończonym posiłku pracownik obsługi jest odpowiedzialny za zabranie naczyń i sztućców 

i oczyszczenie blatów stolików 

 

III. BUDYNEK PRZY UL. OSIEDLE 2D 

 

1. Dzieci spożywają obiad w stołówce pod opieką nauczyciela wychowawcy oddziału i pomocy 

nauczyciela wg ustalonego grafiku. 

2. Obowiązują zasady bezpieczeństwa i zachowania jak w pkt I niniejszej procedury. 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA 

ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej.  Należy unikać zmiany 

pomieszczeń oraz wymiany uczniów w grupach świetlicowych. 

2. W miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym powietrzu. 

3. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co 

najmniej 1 raz na godzinę.  

4. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający dostęp 

pod nadzorem nauczyciela.  

5. Podczas realizacji zajęć należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk- przed przyjściem do świetlicy, przed 

posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i kaszlu 

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

7. Uczniowie przynoszą do świetlicy tylko niezbędne rzeczy, posiadają swoje przybory 

szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami. 

8. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo 

zdezynfekować. Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji 

stołów, krzeseł, włączników, powierzchni podłogowych, umywalki i kranu oraz sprzętu 

sportowego. 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA 

ZASADY UTRZYMYWANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH 

 

1. Pracownicy administracji i obsługi w częściach wspólnych poruszają się w maseczkach/ 

przyłbicach. 

2. W celu monitorowania codziennych prac porządkowych wykonywanych przez pracowników 

obsługi sporządzona została i systematycznie uzupełniania jest Karta monitorowania czystości 

pomieszczenia. 

3. Karty monitorowania czystości pomieszczenia umieszczone są na drzwiach poszczególnych 

pomieszczeń i podpisywane po wykonaniu czyszczenia/ dezynfekcji przez pracownika 

obsługi. 

4. Pracownicy obsługi zobowiązani są systematycznie dezynfekować poręcze i klamki.   

5. Korytarze i toalety wietrzone są po każdej przerwie (okna otwiera i zamyka pracownik 

obsługi), natomiast sale lekcyjne – po każdej lekcji (okna otwiera nauczyciel kończący              

a zamyka nauczyciel rozpoczynający lekcję). 

6. We wszystkich salach znajduje się płyn do dezynfekcji. Po wejściu do sali każdy uczeń               

i nauczyciel zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. 

7. Po zakończeniu wszystkich zajęć lekcyjnych pracownicy obsługi zobowiązani są do 

wykonania prac porządkowo – dezynfekcyjnych w salach lekcyjnych, w tym w szczególności: 

- dezynfekcji blatów, poręczy krzeseł, 

- dezynfekcji wskazanych przez nauczyciela pomocy dydaktycznych (nauczyciel na biurku 

zostawia kartkę z informacją, które pomoce tego wymagają), 

- dezynfekcji klawiatury, pilota, włączników, słuchawki telefonu i innych powierzchni 

dotykowych 

8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

9. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi ograniczają kontakty z uczniami 

oraz nauczycielami tzn.: 

a) pracownicy administracji podczas przerw pozostają w swoich pokojach, 

b) pracownicy obsługi sprzątającej w czasie przerw znajdują się w wyznaczonych 

pomieszczeniach uniemożliwiających kontakt z uczniami, ale pozostają do dyspozycji 

nauczyciela dyżurującego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA MONITOROWANIA CZYSTOŚCI POMIESZCZENIA 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154  
ul. ……………………………………………………………………………… 

POMIESZCZENIE/KORYTARZ …………………………………………… 
                                                             (nazwa, nr sali oraz piętro) 

lp. data godzina 
czytelny podpis pracownika potwierdzający 

wykonanie dezynfekcji 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 



KARTA MONITOROWANIA OZONOWANIA POMIESZCZEŃ 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154  
ul. ……………………………………………………………………………… 

 

data godzina pomieszczenie 
imię i nazwisko osoby 

wykonującej ozonowanie 

podpis osoby wykonującej 

ozonowanie 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


	I. Cel
	II. Zakres procedury
	III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury
	IV. Organizacja zajęć szkolnych
	V. Wejście do budynku szkoły
	VI. Przemieszczanie się w budynku szkolnym
	VII. Zachowanie bezpieczeństwa w salach/gabinetach
	VIII. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej (szczegóły w załączniku nr 1)
	IX. Zasady korzystania ze stołówki (szczegóły w załączniku nr 2)
	X. Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej (szczegóły w załączniku nr 3)
	XI. Organizacja wyjść poza teren szkoły (wycieczki, konkursy, zawody)
	XII. Zasady utrzymywania czystości w pomieszczeniach (szczegóły w załączniku nr 4)
	XIII. Kwestie organizacyjne nieujęte powyżej będą rozstrzygane na bieżąco i pozostają     w dyspozycji dyrektora szkoły.

