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1. Cel i zakres obowiązywania 

1.1 Celem procedury jest zapewnienie właściwego poziomu i działania w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa pracownikom szkoły oraz osobom pozostającym pod ich opieką.  

1.2 Procedura określa tryb przeprowadzania kontroli temperatury osobom wchodzącym na teren 

szkoły, sposób organizacji zajęć, częstotliwości dezynfekcji, oraz sposób organizacji pracy w 

placówce.  

1.3 Procedurą objęta jest Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce  05-252 Dąbrówka ul. 

Kościuszki 20. 

2. Definicje 

2.1 Bezpośredni przełożony – osoba bezpośrednio kierująca Pracownikiem lub zespołem 

Pracowników. 

2.2 Pracodawca – jest Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce  05-252 Dąbrówka ul. 

Kościuszki 20. 

2.3 Pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 

mianowania. 

2.4 Współpracownik - osoba współpracująca z tą Szkołą Podstawową im. C. K. Norwida w 

Dąbrówce  05-252 Dąbrówka ul. Kościuszki 20. 

2.5  na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenie zawartej ze Zleceniodawcą lub kontrahent.  

3. Dokumenty związane: 

3.1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DZ. U z 2003 

roku Nr 6 poz. 69 ze zm.), 

3.2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej 

RODO). 

3.3 Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna z dnia 15 

maja 2020 roku. 

javascript:void(0)
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3.4 Rekomendacje wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół dotyczące organizacji zajęć 

rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka z dnia 15 maja 2020 roku 

3.5 Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.  poz.1040 ze zm.) 

3.6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie 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 roku poz. 780). 

3.7 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania 

na COVID-19 stanowiąca Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im C. K. 

Norwida w Dąbrówce Nr 22/2020 z dnia 22 maja 2020 r. . 

4. Odpowiedzialność. 

4.1. Pracownik  odpowiada za: 

 zapoznanie się z niniejszą Procedurą i jej przestrzeganie. 

4.2. Współpracownik  odpowiada za: 

 zapoznanie się z niniejszą Procedurą i jej przestrzeganie. 

4.3. Pracodawca / osoba nadzorująca usługę współpracownika  odpowiada za: 

 zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa na terenie szkoły. 

5. Obowiązki każdego pracownika 

5.1. Każdy pracownik wchodząc do budynku szkoły winien zdezynfekować ręce i poddać się 

pomiarowi temperatury. 

5.2. Każdy pracownik  winien pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikania dotykania oczu, 

nosa i ust przestrzegać zasad higieny. 

5.3. Każdy pracownik, który kaszle lub kicha, ale jednocześnie nie spełnia kryteriów uznania go za osobę 

podejrzaną za zakażoną koronawirusem na podstawie odrębnej procedury, zobowiązany jest do 

zakrywania ust i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zużytą chusteczkę należy wyrzucić do 

zamkniętego kosza oraz umyć ręce wodą z mydłem.  

5.4. Każdy pracownik zobowiązany jest zachować bezpieczną odległość (ok 1,5 - 2 m) od innego 

pracownika, współpracownika, rodzica lub opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do szkoły.  

5.5. Każdy pracownik  zobowiązany jest do zachowania w częściach wspólnych np. pokoju 

nauczycielskim bezpiecznej odległości (ok. 1,5 -2 m). W innej sytuacji zobowiązany jest  do 

stosowania masek ochronnych. 
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5.6. Każdy z pracowników winien zrezygnować podczas powitania z podawania dłoni. 

5.7. Każdy pracownik   musi  stosować przydzielone środki ochrony indywidualnej poza salą, w 

której prowadzone są zajęcia. 

5.8. Instrukcje zakładania i zdejmowania rękawic i maseczek ochronnych stanowią odpowiednio 

załączniki  nr 1 i 2 do niniejszej procedury. 

5.9. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni do minimum 

ograniczyć kontakt z uczniami i nauczycielami. 

6. Środki dezynfekcyjne. 

6.1. Należy zapoznać wszystkich pracowników z kartami charakterystyki środków dezynfekcyjnych 

(pracownik potwierdza zapoznanie się własnoręcznym podpisem). 

6.2. Środki dezynfekcyjne winny znajdować się przy wejściu do budynku szkoły. 

6.3. Obok pojemników ze środkiem do dezynfekcji, należy wywiesić instrukcję do dezynfekcji rąk – 

załącznik nr 3. 

6.4. Należy wyznaczyć tzw. izolatorium na środki ochrony i środki dezynfekcyjne. 

7. Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych 

7.1. Rodzice/prawni opiekunowie zgłaszają dziecko do przyjęcia go na zajęcia opiekuńczo – 

wychowawcze z elementami dydaktyki, zajęcia świetlicowe, zajęcia rewalidacji indywidualnej, 

konsultacje indywidualne lub grupowe prowadzone w szkole.– odpowiednio załącznik  

nr 4,4a,4b,4c (koniecznie  podpisują obydwoje rodzicie, jeśli nie mają ograniczonych lub nie są 

pozbawieni praw rodzicielskich). 

7.2. Zgłoszenia dziecka na w/w zajęcia należy dokonać co najmniej dzień wcześniej do godz. 10.00 

(ze względów organizacyjnych). 

7.3. Każdy rodzic lub opiekun prawny musi zaakceptować tę oraz inne powiązane z nią procedury 

własnoręcznym podpisem lub informacją mailową – dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl. Brak 

akceptacji procedury uniemożliwia uczęszczanie ucznia  do szkoły. Aby zapewnić uczniowi 

odpowiednią opiekę podczas pobytu w szkole , Rodzic/ prawny opiekun na bieżąco powinien 

przekazywać dyrektorowi lub innemu pracownikowi istotne informacje o stanie zdrowia 

dziecka i jego domowników. 

7.4. Każdy rodzić zobowiązany jest podać dwie  formy szybkiego kontaktu.  

7.5. Rodzic jest zobowiązany przyprowadzać i odbierać dziecko ze szkoły w ściśle określonych 

godzinach. 

7.6. Uczniowie kl. I- III  mogą być przyprowadzani/odbierani tylko przez osoby zdrowe, pojedynczo z 

pominięciem innych rodziców lub opiekunów prawnych, również w przypadku rodzeństwa. 

7.7. Rodzic/opiekun prawny/osoba przyprowadzająca dziecko winna: 

7.7.1. wchodząc do budynku szkoły wykonać dezynfekcję rąk, 
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7.7.2. zachować minimum  2 m  dystansu społecznego od pracowników szkoły jak również 

innych rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci/uczniów, 

7.7.3. wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem, 

7.7.4. przyprowadzać do szkoły dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych – (jeżeli w domu 

przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do 

szkoły), 

7.7.5. zadbać, aby  dziecko, nie zabierało do szkoły żadnych przedmiotów czy zabawek, 

7.7.6. przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, 

7.7.7. zwracać uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłaninia twarzy podczas kichania czy 

kasłania, 

7.7.8. zadbać, aby dziecko w drodze do i ze szkoły miało założoną maseczkę, 

- po wejściu do budynku szkoły rodzic zdejmuje dziecku jednorazową maseczkę i wrzuca 

do zakrytego pojemnika, 

- zdjętą wielorazową maseczkę dziecka  po wejściu do szkoły rodzić zabiera ze sobą do 

domu. 

8. Kontrola temperatury ciała osób wchodzących do budynku szkoły 

8.1. Każda osoba wchodząca do budynku  (pracownik szkoły, współpracownik, osoba 

przyprowadzająca dziecko, dziecko) winna być poddana kontroli temperatury ciała za pomocą 

termometru bezdotykowego. 

8.2. Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej i niepedagogicznej 

odbywa się po uprzednim wyrażeniu zgody - odpowiednio załącznik nr 5 i 5a. 

8.2.1. Osoba dokonująca pomiaru temperatury prowadzi rejestr – odpowiednio załącznik nr 7 

lub 8 

8.3. Brak zgody jest równoznaczny z rezygnacją z przyjęcia ucznia na zajęcia w szkole. 

8.4. Pracownik szkoły dokonujący pomiaru temperatury zobowiązany jest do stosowania rękawiczek 

ochronnych i  maseczki lub przyłbicy ochronnej. 

8.5. Pomiaru temperatury dokonuje się termometrem bezdotykowym, który należy dezynfekować 

po użyciu w danej grupie ( w przypadku posiadania innych termometrów bezdotykowy 

konieczne jest dezynfekcja po każdym użyciu). 

9. Osoba, u której podczas dwukrotnego pomiaru termometr wskaże temperaturę poniżej 35°C lub 

równą 37°C (lub wyższą) niż nie będzie wpuszczona do szkoły. Ponadto zastosowana zostanie 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania 

na COVID-19 stanowiąca Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. C. K. 

Norwida w Dąbrówce  Nr 22/2020 z dnia 22 maja 2020 r. 

10. Obowiązki uczniów kl. IV – VIII. 
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10.1. Uczeń przychodzi do szkoły i wychodzi ze szkoły w ściśle określonych godzinach zgodnie z 

harmonogramem. 

10.2. Uczeń po wejściu do budynku szkoły dezynfekuje ręce. 

10.3. Uczeń zachowuje minimum  2 m  dystansu społecznego od pracowników szkoły i uczniów. 

10.4. Uczeń wchodzi tylko do przestrzeni wspólnej z zachowaniem zasady – jeden na jeden. 

10.5. Uczeń przychodzi do szkoły bez objawów chorobowych – (jeżeli w domu przebywa osoba na 

kwarantannie lub w izolacji nie przychodzi do szkoły). 

10.6. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych przedmiotów czy zabawek. 

10.7. Uczeń przestrzega podstawowych zasad higieny w  odpowiedni sposób zasłania twarz 

podczas kichania czy kasłania. 

10.8. Uczeń w drodze do i ze szkoły zasłania twarz maseczką, 

- po wejściu do budynku szkoły  zdejmuje jednorazową maseczkę i wrzuca do zakrytego 

pojemnika, 

- zdjętą wielorazową maseczkę po wejściu do szkoły wkłada do foliowego woreczka i 

zabiera ze sobą do domu. 

 

11. Dezynfekcja powierzchni kontaktowych 

11.1. Pracownik obsługi winien regularnie i starannie  przecierać z użyciem wody z detergentem 

lub środkiem dezynfekcyjnym następujące powierzchnie kontaktowe: 

a) biurka, blaty w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków i  lady, 

b) klamki, 

c) włączniki światła, 

d) poręcze, 

e) klawiatury, 

f) powierzchnie płaskie, 

g) sprzęt do rehabilitacji. 

11.1.1. Wykonanie czynności pracownicy obsługi potwierdzają w karcie monitoringu – 

odpowiednio załącznik nr 6, 6a, 6b,6c,6d. 

12. Liczebność grupy  

12.1. Ze względu na sytuację epidemiczną w grupie może przebywać do 12 dzieci. Organ 

prowadzący może zwiększyć liczbę dzieci o nie więcej niż 2 w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W każdym przypadku liczebność grupy łącznie z opiekunem nie może być wyższa 

niż iloraz powierzchni sali, w której prowadzone są zajęcia wyrażonej w metrach kwadratowych 

oraz liczby 4. 

12.2. W salach klas pierwszych I max 9 osób, w tym nauczyciel lub nauczyciele, jeśli w grupie jest 
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uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia, 

12.3. W salach klas drugich  max 9 osób, w tym nauczyciel prowadzący zajęcia, 

12.4. W salach klas trzecich   max 9 osób, w tym nauczyciel prowadzący zajęcia.  

13. Środki ochrony indywidualnej 

13.1. Pracownicy podczas wykonywania obowiązków służbowych winni mieć do dyspozycji: 

a) rękawiczki jednorazowe,  

b) maski ochronne lub przyłbice, 

c) fartuch ochronny z długim rękawem. 

13.2. Podczas wykonywania zabiegów higienicznych u dziecka należy stosować rękawiczki 

jednorazowe, maseczkę lub przyłbicę i fartuch z długim rękawem. 

13.3. Środki ochrony osobistej zapewnia pracodawca. 

14. Przygotowanie sal do zajęć z  dziećmi 

14.1. Każdego dnia przed rozpoczęciem i w trakcie zajęć poza typowym sprzątaniem pomieszczeń, 

należy umyć z użyciem wody z detergentem lub środkiem dezynfekcyjnym wszystkie 

powierzchnie kontaktowe. Wykonanie czynności należy zapisać w karcie „Monitoringu 

codziennych prac porządkowych” - załącznik nr 6 a. 

14.2. Z sali należy usunąć wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można zdezynfekować. 

14.3. Pomoce dydaktyczne, których nie można dezynfekować tj. puzzle, książki należy podzielić na 

trzy części i korzystać z nich co trzeci dzień. 

14.4. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m  

(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

14.5. Dziecko powinno mieć  stałe miejsce przy stoliku i  swoją szafkę na przybory (należy pamiętać 

o bezpiecznej odległości).  

14.6. Uczeń musi mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

14.7. Sale należy wietrzyć regularnie.  

15. Pobyt na świeżym powietrzu 

15.1. Nie należy organizować wyjść poza teren placówki. 

15.2. Dopuszczalne jest korzystanie z placu zabaw/boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły  

15.2.1. Podczas korzystania w/w form aktywności należy zapewnić zmianowość grup. 

15.2.2. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między 

nimi dystans. 

15.2.3. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

uczniami. 

15.3. Po powrocie do budynku szkoły dzieci oraz pracownicy winni umyć ręce wodą z mydłem. 
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15.4. Sprzęty na placu zabaw /boisku szkolnym i przybory wykorzystywane podczas pobytu na 

świeżym powietrzu winny być umyte z użyciem wody z detergentem lub zdezynfekowane 

środkiem dezynfekcyjnym – załącznik nr 6c. 

15.4.1. Czynności opisane  powyżej  należy wykonać także po każdej grupie dzieci korzystającej z 

sprzętów. 

15.5. W przypadku braku możliwości zapewnienia codziennego mycia lub dezynfekcji sprzętów, 

plac zabaw winien być wyłączony z użytkowania i oznakowany taśmą oraz napisem:  

PLAC ZABAW WYŁACZONY Z UŻYTKOWANIA DO OWOŁANIA. 

16. Pomieszczenia higieniczno - sanitarne 

16.1. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych należy wywiesić plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk. 

16.2. Dezynfekcji toalet należy dokonywać całościowo dwa razy dziennie i doraźnie po każdej 

grupie – wykonanie czynności należy odnotować w karcie monitoringu – załącznik 6d. 

16.3. Woźna po dziecku. 

16.4. Każdy pracownik po sobie. 

17. Zasady postępowania podczas pobytu dzieci na zajęciach opiekuńczo- wychowawczych  

z elementami zajęć dydaktycznych/świetlicy.  

17.1. Należy przeprowadzić pokaz właściwego mycia rąk oraz przypominać, dawać przykład. 

17.2. Należy zwracać uwagę, aby dzieci często myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po 

skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu, po zabawie, zajęciach.  

17.3. Zajęcia należy prowadzić z wykorzystaniem przyborów, które można dezynfekować 

ewentualnie używać po 3 dniowej kwarantannie pkt. 12.3. 

17.4. Uczniowie korzystają ze swoich przyborów  szkolnych, które przechowują w tornistrach. 

17.5. Należy prowadzić zabawy ruchowe przy otwartych oknach. 

17.6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

17.7. Należy organizować przerwy dla danej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

17.7.1. Organizacja pracy powinna uniemożliwić stykanie się poszczególnych grup dzieci (np. 

różne godziny przerw, zabawy na dworze). 

17.8. Należy unikać rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.  

17.8.1. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

17.9. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach 

używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. 

17.10. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

uczniami. 

17.11. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie 

się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup  

do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku). 
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18. Zasady korzystania z zajęć świetlicowych – określa regulamin świetlicy. 

 

19. Zasady postępowania podczas pobytu uczniów na zajęciach rewalidacji indywidualnej.   

19.1. W  zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są 

objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.  

19.2. Udział w zajęciach dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji 

rodziców dzieci i młodzieży wyrażonej przez wypełnienie zgłoszenia na zajęcia i zgody 

na mierzenie temperatury - załącznik nr 4a i 5.  

19.3. Podczas zajęć obowiązują zasady wymienione w punktach: 

19.3.1. Każdego dnia przed rozpoczęciem i w trakcie zajęć poza typowym sprzątaniem 

pomieszczeń, należy umyć z użyciem wody z detergentem lub środkiem dezynfekcyjnym 

wszystkie powierzchnie kontaktowe. Wykonanie czynności należy zapisać w karcie 

„Monitoringu codziennych prac porządkowych” - załącznik nr 6. 

19.3.2. Z sali należy usunąć wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można zdezynfekować. 

19.3.3. Pomoce dydaktyczne, których nie można dezynfekować tj. puzzle, książki należy podzielić 

na trzy części i korzystać z nich co trzeci dzień. 

19.3.4. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 

1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna). 

19.3.5. Uczeń musi mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

19.3.6. Salę należy wietrzyć regularnie.  

19.3.7. Należy przeprowadzić pokaz właściwego mycia rąk oraz przypominać, dawać przykład. 

19.3.8. Należy zwracać uwagę, aby dzieci często myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po 

skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu, po zabawie, zajęciach. 

19.3.9.  Zajęcia należy prowadzić z wykorzystaniem przyborów, które można dezynfekować 

ewentualnie używać po 3 dniowej kwarantannie pkt. 12.3. 

19.3.10. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

19.3.11. Organizacja pracy powinna uniemożliwić stykanie się poszczególnych  uczniów (np. 

różne godziny przerw, zabawy na dworze). 

19.4. Podczas zajęć rewalidacyjnych: 

- należy korzystać ze środków ochrony indywidualnej, 

- należy myć i dezynfekować ręce przed i po kontakcie z uczniami, zanieczyszczonym sprzętem i 
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po usunięciu środków ochrony osobistej, 

- nie należy nosić biżuterii poniżej łokcia (pierścionków, bransoletek, zegarków). 

19.5. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów. 

20. Konsultacje indywidualne i grupowe. 

20.1. Udział w zajęciach dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji 

rodziców dzieci i młodzieży wyrażonej przez wypełnienie zgłoszenia na zajęcia i zgody 

na mierzenie temperatury - załącznik nr 4 b, 

20.2. W konsultacja mogą uczestniczyć uczniowie zdrowi oraz– bez objawów chorobowych – (jeżeli 

w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie wolno przychodzić do  szkoły). 

20.3. Uczniowie w drodze do i ze szkoły korzystają z osłony ust i nosa i zachowują dystans 

społeczny. 

20.4. Uczniowie zapoznają się z procedurami obowiązującymi w szkole i stosują się do nich. 

20.5. Uczniowie przychodzą do szkoły wg ustalonego harmonogramu. 

20.6. Uczeń ma obowiązek zgłoszenia nauczycielowi swojej absencji na kolejnych zajęciach.  

20.7. Uczniowie przebywają w salach wskazanych przez nauczyciela, zachowują dystans miedzy 

uczestnikami 2 m, i 1,5 m między stolikami między stolikami. 

20.8. Uczniowie korzystają ze swoich przyborów i podręczników. 

 

21. Spożywanie posiłków 

21.1. Oprócz warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności poprzez 

stosowanie  płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

21.2. Należy wymagać od dostawców cateringu jednorazowych pojemników i sztućców w razie 

spożywania posiłków bezpośrednio z tych pojemników. 

21.3. Drugie śniadanie dzieci przynoszą do szkoły w torebkach śniadaniowych lub pojemnikach. 

21.4. Spożywanie posiłków odbywa się w stołówce zmianowo, każda grupa oddzielnie. 

21.5. Dezynfekcja blatów, stołów i poręczy krzeseł winna odbywać się po każdej grupie. 

21.6. Wielorazowe naczynia i sztuczce winne być myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w 

temperaturze min. 60 O C oraz  dodatkowo  wyparzane. 

21.7. Zabiegi higieniczno – sanitarne w pomieszczeniach kuchni  wykonuje pracownik kuchni  

zgodnie z zakresem czynności. Wykonanie czynności należy zapisać w karcie „Monitoringu 

codziennych prac porządkowych” - załącznik nr 6 b. 

22. Zasady korzystania z szatni. 

22.1. Uczniowie do pomieszczeń szatni wchodzą wg. zasady  1 uczeń na 4m2  i zachowują dystans 
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społeczny min. 1,5 m. 

22.2. W szatni wykorzystywany jest co drugi boks – jeśli  jest to możliwe lub co czwarty wieszak. 

22.3. Nauczyciel dyżurujący czuwa nad przestrzeganiem  w/w zasad i bezpieczeństwem uczniów. 

23. Zabiegi higieniczno – sanitarne przestrzeni wspólnych tj. hol wejściowy, korytarz i inne 

wykonuje pracownik obsługi zgodnie z zakresem czynności. Wykonanie czynności należy zapisać 

w karcie „Monitoringu codziennych prac porządkowych” - załącznik nr 6 a. 

24. Organizacja spotkań i narad pracowników. 

24.1. Ogranicza się do niezbędnego minimum spotkania i narady z Radą Pedagogiczną, 

pracownikami obsługi i administracji  oraz rodzicami. 

24.2. Zebrania przeprowadza się przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez 

służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (1,5 – 2 m). 

24.3. Jeśli jest to możliwe zebrania rady pedagogicznej odbywają się zdalnie z wykorzystaniem 

metod i środków komunikacji elektronicznej. 

25. Pracownicy administracji i obsługi. 

25.1. Każdy pracownik po wejściu do szkoły poddaje się pomiarowi temperatury i raz w ciągu pracy 

po uprzednim wyrażeniu zgody – załącznik nr 5a.. 

25.1.1. Osoba dokonująca pomiaru temperatury prowadzi rejestr w/w czynności – załącznik nr 8. 

25.2.  Stanowiska pracy pracowników administracji (sekretarz, konserwator) są zorganizowane z 

uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego między pracownikami. 

25.3. Pracownik administracji zobowiązany jest do przyjmowania petentów z zachowaniem 

odpowiedniej odległości. 

25.4. Przemieszczanie pracowników jest dozwolone tylko w uzasadnionych przypadkach. 

25.5. Pracownicy dbający o utrzymanie czystości w jednostce pracują rotacyjnie. 

25.6. Każdy pracownik po zakończeniu pracy zobowiązany jest do uporządkowania i 

zdezynfekowania swojego miejsca prac. 

26. Postępowanie z odpadami wytworzonymi w czasie ochrony przed korona wirusem. 

26.1. Odpady wytworzone przez pracowników szkoły tj. maseczki, rękawiczki i fartuchy stosowane 

w miejscu pracy są wrzucane do zamykanego kosza wyposażonego w worek, który po 

zawiązaniu wrzucany jest do kosza na odpady mieszane. 

27. Postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia 

27.1. W sytuacji podejrzenia zakażenie koronawirusem zastosowanie ma odrębna procedura - 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania 

na COVID-19 stanowiąca Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. C. 

K. Norwida w Dąbrówce Nr 22/2020 z dnia 22 maja 2020 r 
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28. Telefony kontaktowe 

28.1.1. Przy wejściu głównym należy wywiesić telefony do: 

a) organu prowadzącego 29 7578003  

b) kuratora oświaty – 22 5512400 

c) stacji sanitarno-epidemiologicznej 516 140 961, 510-146-258 

d) oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych: 223355332 – Warszawa ul. Wolska 37 

29. Raportowanie do organu prowadzącego 

25.1.Należy przekazywać do organu prowadzącego listę dzieci/uczniów objętych zajęciami 

opiekuńczo – wychowawczymi z elementami dydaktycznymi, zajęciami rewalidacji indywidualnej i 

korzystających z konsultacji indywidualnych i grupowych w celu weryfikacji. 

Załączniki 

1. Załącznik nr 1  Instrukcja prawidłowego nakładania / zdejmowania maski. 

2. Załącznik nr 2 Instrukcja nakładania / zdejmowania rękawic. 

3. Załącznik nr 3  Instrukcja dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły. 

4. Załącznik nr 4  Zgłoszenie ucznia na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami   

   zajęć dydaktycznych/świetlicowych w okresie pandemii. 

5. Załącznik nr 4a Zgłoszenie ucznia na zajęcia rewalidacji indywidualnej/grupowej w okresie  

   pandemii. 

6. Załącznik nr 4b Zgłoszenie ucznia na konsultacje indywidualne/grupowe w okresie pandemii. 

7. Załącznik nr 5 Zgoda na mierzenie dziecku  temperatury. 

8. Załącznik nr 5a  Zgoda pracownika na mierzenie  temperatury. 

9. Załącznik nr 6 Karta monitoringu codziennych prac porządkowych  - sala nr… 

10. Załącznik nr 6a Karta  monitoringu codziennych prac porządkowych hol wejściowy, korytarz,  

   przestrzeń wspólna. 

11. Załącznik nr 6b Karta monitoringu codziennych prac porządkowych  w pomieszczeniach  

   kuchni. 

12. Załącznik nr 6c Potwierdzenie dezynfekcji placu zabaw. 

13. Załącznik nr 6d Potwierdzenie dezynfekcji toalet. 

14. Załącznik nr 7 Rejestr pomiaru temperatury dzieci. 

15. Załącznik nr 8 Rejestr pomiaru temperatury pracownikom. 

16. Załącznik nr 9  Rejestr osób wchodzących do szkoły. 
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Załącznik nr 1  

Instrukcja prawidłowego nakładania / zdejmowania maski. 

 

 

 

Źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
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Załącznik nr 2  

Instrukcja nakładania / zdejmowania rękawic. 

 
Źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ 

 

 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/


16 

 

Załącznik nr 3  

Instrukcja dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły. 
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Załącznik nr 4  

Zgłoszenie ucznia na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć 
dydaktycznych/świetlicowe w okresie pandemii. 

…………………………………………….. 
(miejsce, data) 

…………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 
 
…………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka) 
 

Zgłaszam  moją/mojego  syna/córkę   ………………………………………………………………………………………….. 

uczęszczającą/uczęszczającego do  Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce  do udziału w 

zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych po zawieszeniu 

zajęć prowadzonych przez szkołę.  

Deklaruję, że moje dziecko będzie uczęszczało do szkoły  codziennie w godzinach………….. ………. 

lub   

 w godzinach 

poniedziałek  

wtorek  

środa  

czwartek  

piątek  

 

Oświadczam, że zdaję sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia 
powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z  korzystaniem  z placówek oświatowo – 
wychowawczym w obecnym stanie zagrożenia epidemicznym. 

…………………………………………………………………… 

(czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

DOBROWOLNA KWALIFIKACYJNA ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA 

 

1. Czy Pani/Pana dziecko lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem 

epidemiologicznym? (kwarantanna) 

Tak  

Nie  

2. Czy obecnie występują u Pana/Pani dziecka objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar, 

wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe? 

Tak  

Nie  

3. Czy obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach występują/występowały w/w objawy u 

kogoś z domowników? 

Tak  

Nie  

 

Numery telefonów do natychmiastowego kontaktu ……………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

(czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce ul. Kościuszki 20  

  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że: 

a. Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. 

C. K. Norwida w Dąbrówce ul. Kościuszki 20, reprezentowana przez 

Dyrektora szkoły. 

b. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji kandydatów do 

szkoły (Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawa z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe). 

c. Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty 

upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa. 

d. Podane dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacji,  

a w przypadku kandydatów przyjętych – do czasu zakończenia przez dziecko 

edukacji w szkole. 

e. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

f. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym 

momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej 

cofnięciem. 

g. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora. 

h. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem na podstawie 

przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości przeprowadzenia rekrutacji. 

i. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

j. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: 

dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl
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Załącznik nr 4a  

Zgłoszenie ucznia na zajęcia rewalidacji indywidualnej/ grupowej w okresie pandemii. 

…………………………………………….. 
(miejsce, data) 

…………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 
 
…………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka) 
 

Zgłaszam  moją/mojego  syna/córkę   ………………………………………………………………………………………….. 

uczęszczającą/uczęszczającego do  Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce  do udziału w 

zajęciach rewalidacji indywidualnej po zawieszeniu zajęć prowadzonych przez szkołę.  

 

 

Oświadczam, że zdaję sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia 

powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z  korzystaniem  z placówek oświatowo – 

wychowawczym w obecnym stanie zagrożenia epidemicznym. 
 

…………………………………………………………………… 

(czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

DOBROWOLNA KWALIFIKACYJNA ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA 

 

1. Czy Pani/Pana dziecko lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem 

epidemiologicznym? (kwarantanna) 

Tak  

Nie  

2. Czy obecnie występują u Pana/Pani dziecka objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar, 

wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe? 

Tak  

Nie  

3. Czy obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach występują/występowały w/w objawy u 

kogoś z domowników? 

Tak  

Nie  

 

 

 

Numer telefonu do natychmiastowego kontaktu ………………………………………………………………………………. 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

(czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce ul. Kościuszki 20  

  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że: 

a. Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. 

C. K. Norwida w Dąbrówce ul. Kościuszki 20, reprezentowana przez 

Dyrektora szkoły. 

b. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji kandydatów do 

szkoły (Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawa z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe). 

c. Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty 

upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa. 

d. Podane dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacji,  

a w przypadku kandydatów przyjętych – do czasu zakończenia przez dziecko 

edukacji w szkole. 

e. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

f. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym 

momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej 

cofnięciem. 

g. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora. 

h. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem na podstawie 

przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości przeprowadzenia rekrutacji. 

i. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

j. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: 

dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl. 
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Załącznik nr 4b  

Zgłoszenie ucznia na konsultacje indywidualne/ grupowe w okresie pandemii. 

…………………………………………….. 
(miejsce, data) 

…………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 
 
…………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka) 
 

Zgłaszam  moją/mojego  syna/córkę   ………………………………………………………………………………………….. 

uczęszczającą/uczęszczającego do  Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce  do udziału w 

konsultacjach indywidualnych/grupowych w okresie pandemii. 

Oświadczam, że zdaję sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia 

powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z  korzystaniem  z placówek oświatowo – 

wychowawczym w obecnym stanie zagrożenia epidemicznym. 
 

…………………………………………………………………… 

(czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

DOBROWOLNA KWALIFIKACYJNA ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA 

 

1. Czy Pani/Pana dziecko lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem 

epidemiologicznym? (kwarantanna) 

Tak  

Nie  

2. Czy obecnie występują u Pana/Pani dziecka objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar, 

wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe? 

Tak  

Nie  

3. Czy obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach występują/występowały w/w objawy u 

kogoś z domowników? 

Tak  

Nie  

 

 

 

Numer telefonu do natychmiastowego kontaktu ………………………………………………………………………………. 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

(czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce ul. Kościuszki 20  

  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że: 

a. Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. 

C. K. Norwida w Dąbrówce ul. Kościuszki 20, reprezentowana przez 

Dyrektora szkoły. 

b. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji kandydatów do 

szkoły (Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawa z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe). 

c. Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty 

upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa. 

d. Podane dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacji,  

a w przypadku kandydatów przyjętych – do czasu zakończenia przez dziecko 

edukacji w szkole. 

e. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

f. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym 

momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej 

cofnięciem. 

g. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora. 

h. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem na podstawie 

przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości przeprowadzenia rekrutacji. 

i. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

j. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: 

dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl. 
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Załącznik nr 5  

 

 

Zgoda na mierzenie dziecku  temperatury. 

 

 

Wyrażam/ nie wyrażam zgodę/zgody na codzienny pomiar temperatury ciała mojego dziecka 

………………………………………………….…………..w momencie wejścia dziecka do szkoły oraz w każdej 

sytuacji, która budziłaby podejrzenie o pogorszeniu stanu zdrowia. 

 

Oświadczam, że na własna odpowiedzialność wyrażam zgodę na objęcie mojego dziecka opieką szkolną 

 

……………………………………………………………………… 
(czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

Podstawa prawna: 

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS  
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Załącznik nr 5a  

 

 

Zgoda pracownika na mierzenie  temperatury. 

 

 

Wyrażam/ nie wyrażam zgodę/zgody na codzienny pomiar temperatury mojego ciała w 

momencie przyjścia  do pracy oraz w każdej sytuacji, która budziłaby podejrzenie o pogorszeniu stanu 

mojego zdrowia. 

 

……………………………………………………………………… 
(czytelny podpis) 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS  
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Załącznik nr 6a  

 

Karta monitoringu codziennych prac porządkowych  - sala nr. …… - grupa ………………………. 

Cel: kontrola przez dyrektora realizacji wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora  

 
Zakres mycia  
i dezynfekcji 

Osoba 
odpowiedzialna 

Data wykonywanych czynności - ….05. 2020 Podpis 
wykonawcy Godziny wykonywanych czynności 

Sprawdzanie 
poziomu płynów 
do dezynfekcji rąk 
mieszczącego w 
salach  szkolnych 

        

Mycie i 
dezynfekcja 
blatów w salach, 
poręczy krzeseł, 
powierzchni 
płaskich, 
parapetów, 
uchwytów 

        

Mycie i 
dezynfekcja 
pomocy 
dydaktycznych 
oraz sprzętów  
do zajęć 
sportowych 

        

Wietrzenie sal, w 
których odbywają 
się zajęcia 

        

Regularne 
opróżnianie koszy 
z odpadami  

        

Dezynfekcja 
powierzchni 
dotykowych: 
klamek, poręczy, 
włączników 
światła, 
uchwytów 

        

Dezynfekcja 
sprzętu 
rehabilitacyjnego 

        

                                                                                        

    

Podpis dyrektora/osoby upoważnionej 
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Załącznik nr 6 b 

Karta monitoringu codziennych prac porządkowych  hol wejściowy, korytarz, przestrzeń wspólna 
 

Cel: kontrola przez dyrektora realizacji wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego  

 
Zakres mycia  
i dezynfekcji 

Osoba 
odpowiedzialna 

Data wykonywanych czynności - ….05.2020 Podpis wykonawcy 

Godziny wykonywanych czynności 

Sprawdzanie 
poziomu 
płynów do 
dezynfekcji rąk 
mieszczącego 
się przy wejściu 
do szkoły 

        

Sprawdzanie 
ilości 
rękawiczek i 
maseczek 
jednorazowego 
użytku. 

        

Wymiana 
wkładów, mycie 
i 
zdezynfekowani
e wszystkich  
powierzchni 
dozowników, 
podajników 

        

Wymiana 
worków  w  
koszach na 
śmieci   - zużyte 
rękawiczki / 
maseczki – 
przygotowanie 
odpadów do 
utylizacji. 

        

Regularne 
opróżnianie 
koszy z 
odpadami 
jednorazowego 
użytku. 
Czyszczenie i 
dezynfekcja 
pojemników. 

        

Dezynfekcja 
powierzchni 
dotykowych: 
klamek, 
poręczy, 
włączników 
światła, 
uchwytów 

        

Dezynfekcja 
powierzchni 
płaskich. 

        

 
Podpis dyrektora/osoby upoważnionej 
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Załącznik nr 6 c 

Karta monitoringu codziennych prac porządkowych – pomieszczeniach kuchni i zaplecza 

kuchennego 
 

Cel: kontrola przez dyrektora realizacji wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego  

 
Zakres mycia  
i dezynfekcji 

Osoba 
odpowiedzialna 

Data wykonywanych czynności - ….05. 2020 Podpis 
wykonawcy Godziny wykonywanych czynności 

Sprawdzanie 
poziomu płynów 
do dezynfekcji rąk 
mieszczącego w 
pomieszczeniach 
kuchennych 

        

Mycie i 
dezynfekcja 
blatów 
powierzchni 
płaskich, 
parapetów, 
uchwytów 
I wyłączników. 

        

Mycie i 
dezynfekcja 
urządzeń 
kuchennych 

        

Regularne 
opróżnianie koszy 
z odpadami  

        

Dezynfekcja 
powierzchni 
dotykowych: 
klamek, poręczy, 
włączników 
światła, 
uchwytów 

        

Wymiana wkładów, 
mycie i 
zdezynfekowanie 
wszystkich  
powierzchni 
dozowników, 
podajników 

        

Wymiana worków  
w  koszach na śmieci   
- zużyte rękawiczki / 
maseczki – 
przygotowanie 
Zgodnie z 
procedurą. 

        

Dezynfekcja 
powierzchni 
płaskich 

        

                                                                         
Podpis dyrektora/osoby upoważnionej 
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Załącznik nr 6d 

 
POTWIERDZENIE DEZYNFEKCJI PLACU ZABAW 

 

DATA 
Dezynfekcja 

potwierdzona 
podpisem 

Dezynfekcja 
potwierdzona 

podpisem 

Dezynfekcja 
potwierdzona 

podpisem 

Dezynfekcja 
potwierdzona 

podpisem 

Dezynfekcja 
potwierdzona 

podpisem 

Dezynfekcja 
potwierdzona 

podpisem 

25.05.2020       

26.05.2020       

27.05.2020       

28.05.2020       

29.05.2020       

01.06.2020       

02.06.2020       

03.06.2020       

04.06.2020       

05.06.2020       

08.06.2020       

09.06.2020       

10.06.2020       

12.06.2020       

15.06.2020       

16.06.2020       

17.06.2020       

18.06.2020       

19.06.2020       

22.06.2020       

23.06.2020       

24.06.2020       

25.06.2020       

26.06.2020       
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Załącznik nr 6e 

POTWIERDZENIE DEZYNFEKCJI TOALET 
 

DATA 

GODZINA 

PIERWSZEJ 

DEZYNFEKCJI 

PODPIS 

WYKONUJĄCEGO 

GODZINA 

DRUGIEJ 

DEZYNFEKCJI 

PODPIS 

WYKONUJĄCEGO 

25.05.2020     

26.05.2020     

27.05.2020     

28.05.2020     

29.05.2020     

01.06.2020     

02.06.2020     

03.06.2020     

04.06.2020     

05.06.2020     

08.06.2020     

09.06.2020     

10.06.2020     

12.06.2020     

15.06.2020     

16.06.2020     

17.06.2020     

18.06.2020     

19.06.2020     

22.06.2020     

23.06.2020     

24.06.2020     

25.06.2020     

26.06.2020     
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Załącznik nr 7 

Dąbrówka, dnia …………………………………………….      Sala  nr……………… 
 

Lp. 
Imię i nazwisko dziecka; 

klasa 

Imię i nazwisko osoby: 
przyprowadzającej dziecko, 
odbierającej dziecko 

Temperatura 
dziecka na 

wejściu 

Godzina 
wejścia/ 
wyjścia 

Uwagi 

1.  
     

  

2.  
     

  

3.  
     

  

4.  
     

  

5.  
     

  

6.  
     

  

7.  
     

  

8.  
     

  

9.  
     

  

10.  
     

  

 

Imię i nazwisko osoby obsługującej wejście Godziny pracy 

  

 
 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia Godziny pracy z grupą 
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Załącznik nr 8 

REJESTR POMIARU TEMPERATURY PRACOWNIKOM 
Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce 

 

Lp. 
Nazwisko i imię 

pracownika 
Data pomiaru 

Wynik 

pierwszego 

pomiaru 

temperatury 

Wynik drugiego 

pomiaru 

temperatury 
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Załącznik nr 9 

REJESTR OSÓB WCHODZĄCYCH DO SZKOŁY 
 

Data 

Określenie osoby  

(np. rodzic, 

listonosz, itp.) 

Cel wizyty 
Godzina 

wejścia 

Godzina 

wyjścia 

Podpis 

rejestrującego 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 


