
Procedury bezpieczeństwa

na terenie Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni

w okresie pandemii Covid-19

Podstawa prawna:

 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  i  Nauki  z  dnia  17  sierpnia  2021  r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1525

 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  i  Nauki  z  dnia  17  sierpnia  2021  r.
zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  czasowego  ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19
 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1519

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 Wytyczne  MEiN,  MZ  i  GIS  dla  szkół  podstawowych  i
ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

 Wytyczne  sanitarno-epidemiologiczne  opracowane  przy  współpracy  z
Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym dla publicznych i
niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W wytycznych podkreśla się, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej

działania  w  zakresie  bezpieczeństwa  zdrowotnego  należy  łączyć  z
dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

2. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych
rekomendowane  jest  szczepienie  jako  świadoma  decyzja  w  zakresie
ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19.

3. Niniejszy dokument określa procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w
okresie  pandemii  COVID  –  19,  dotyczące  wszystkich  pracowników

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1525
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1519


Szkoły Podstawowej nr 26, uczniów oraz rodziców dzieci uczęszczających
do szkoły. 

4. Celem  procedur  jest  zminimalizowanie  zagrożeń  zakażenia
koronawirusem,  umożliwienie  uczniom  udział  w  zajęciach  lekcyjnych,
świetlicowych,  uczęszczanie  na  zajęcia  rewalidacyjne  i  specjalistyczne,
organizowane stacjonarnie w placówce.

5. Regulamin  określa  działania,  które  zminimalizują  możliwość  zakażenia
wirusem COVID – 19,  jednak ryzyko  związane  z  zakażeniem istnieje,
dlatego rodzic jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące
załącznik nr 1. 

§ 1
Ogólne zasady organizacji pracy

1. Szkoła  Podstawowa  nr  26  w  Gdyni  rozpoczyna  realizację  zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od 1 września 2021 roku z
uwzględnieniem  wytycznych  Głównego  Inspektora  Sanitarnego,  Ministra
Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

2. Przy wejściu do budynku szkoły znajdują się:
 numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji  sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych,

 informacja o obowiązku dezynfekowania rąk,

 instrukcja użycia środka dezynfekującego,

 płyn  do  dezynfekcji  rąk  dla  wszystkich  wchodzących  (w  miejscu
dostępnym dla wszystkich).

3. Ograniczone  zostaje  przebywanie  w  placówce  osób  z  zewnątrz,  w  tym
również  rodziców/opiekunów;  zalecany  jest  kontakt  telefoniczny  lub
mailowy.

4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych obowiązkowo umieszczone są 
 plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk,
 instrukcje dezynfekcji - przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.

5. Jeżeli  zajdzie  konieczność  wejścia  do  szkoły  osoby  z  zewnątrz,  należy
zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:

 zachowanie 1,5 metrowego dystansu,

 zakrycie nosa i ust,

 obowiązkowa dezynfekcja rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych,

 ograniczone przemieszczanie się po szkole,

 ograniczony kontakt z pracownikami szkoły,



 wpis do zeszytu wejść oraz identyfikator “gość”.
6. Do  szkoły  nie  mogą  wchodzić osoby,  które  mają  objawy  infekcji  lub

choroby zakaźnej, przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.
7. W drodze do i ze szkoły/ oddziału przedszkolnego opiekunowie z dziećmi

oraz  uczniowie  przestrzegają  aktualnych  przepisów  prawa  dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej.

8. W szkole obowiązuje noszenie maseczek  przez nauczycieli, pracowników
szkoły, uczniów, osoby z zewnątrz oraz zachowanie dystansu społecznego w
czasie przebywania na przestrzeni wspólnej- korytarzu, klatce schodowej, w
czasie przechodzenia do jadalni, szatni.

9. Sale,  w  których  odbywają  się  zajęcia  są  porządkowane,  wietrzone  i
dezynfekowane.

10.Szkoła posiada termometr bezdotykowy.
11.Nauczyciele  usuwają z  sal,  w których odbywają się  zajęcia,  przedmioty i

sprzęty,  które  nie  mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze
względu  na  materiał,  z  którego  są  wykonane  bądź  kształt,  ułatwiający
gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze
itp.)  wykorzystywane  podczas  zajęć  należy  dokładnie  czyścić  lub
dezynfekować.

12.W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać
umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę
możliwości po każdych zajęciach. 

13.Zaleca  się  korzystanie  przez  uczniów  z  boiska  szkolnego  oraz  pobyt  na
świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

14.Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,
w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry
kontaktowe. 

15.Zdecydowanie ogranicza się uroczystości szkolne,  wyjścia do kina, teatru,
wycieczki.

§ 2
Organizacja i funkcjonowanie grupy przedszkolnej i klas szkolnych

1. Uczniowie i dzieci przedszkolne przebywają, w miarę możliwości, w stałych
salach.

2. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie
się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny rozpoczynania i
zakończenia zajęć przez poszczególne klasy, różne godziny przerw w klasach



młodszych, wydzielenie stref przebywania na korytarzu dla klas starszych w
czasie przerwy lub zajęć na boisku, placu zabaw).

3. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki,  które w czasie zajęć
mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie
nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

4. Wychowankowie  i  uczniowie  nie  przynoszą  do  szkoły/  oddziału
przedszkolnego niepotrzebnych rzeczy i zabawek.

5. Uczniowie nie przynoszą poczęstunku dla kolegów/ koleżanek z klasy w celu
celebrowania uroczystości okolicznościowych tj. urodzin, imienin itp.

6. Dopuszcza się poczęstunek lub wręczenie upominków grupie uczniów, 
tylko w przypadku gdy zostaną one poddane 5- dniowej kwarantannie 
przez nauczyciela.

§3
Nauczyciele

1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole.

2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej
lub zdalnej w przypadku przejścia na nauczanie hybrydowe/zdalne.

3. Podstawowa forma pracy z dziećmi/ uczniami w budynku szkoły to zajęcia
dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.

4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w
sposób ustalony przez dyrektora szkoły.

5. Nauczyciel  wychowawca  zobowiązany  jest  do  wyjaśnienia  dzieciom/
uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.

6. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz
na godzinę;  podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest
prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.

7.  Nauczyciel/wychowawca  wskazuje  uczniowi  stałe/pojedyncze  miejsce
siedzące w sali lekcyjnej. 

8. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego
mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z
toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

9. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel lub inna
osoba wyznaczona, za zgodą rodzica, może zmierzyć temperaturę w trakcie
zajęć.



§ 4
Rodzice

1.  Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania 
w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w 
przestrzeni wspólnej szkoły.

2. Do  szkoły  można  przyprowadzać/może  przyjść  tylko  uczeń/dziecko
zdrowy/zdrowe - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

3. W przypadku uczniów cierpiących na alergię/astmę, rodzic zobowiązany jest
do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego.

4. Nie można przyprowadzić/puścić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa
ktoś  na  kwarantannie,  w izolacji  domowej  lub  z  objawami  sugerującymi
choroby  górnych  dróg  oddechowych  (jeśli  miało  kontakt  z  osobą,  co  do
której jest podejrzenie o zakażenie koronawirusem).

5. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole
w czasie trwania epidemii COVID-19.

6. Rodzice  zobowiązani  są  do  podania  co  najmniej  2  możliwości  kontaktu
(numery  telefonów,  adresy  mailowe),  aby  umożliwić  szybką-
natychmiastową  komunikację  w  sytuacjach  nagłych(w  razie  nieodebrania
połączenia zostanie wysłany SMS:” Proszę o natychmiastowy kontakt”)

7. Rodzice zobowiązani są do przekazania wychowawcy istotnych informacji
na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o
każdej ważnej zmianie.

8. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.
Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z
mydłem,  nie  podawać  ręki  na  powitanie.  Powinno się  zwrócić  uwagę  na
sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

§5
Pracownicy szkoły

1. Pracownicy  szkoły  powinni  zwracać  szczególną  uwagę  na  profilaktykę
zdrowotną  i  dołożyć  wszelkich  starań,  by  chronić  siebie,  dzieci  i  innych
pracowników przed zarażeniem.



2. Maseczki  winny  być  używane  w kontaktach  z  rodzicami  z  zachowaniem
dystansu odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz. 

3. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma
obowiązku zakrywania ust i nosa.

4. Zużyty  jednorazowy sprzęt  ochrony  osobistej  (m.in.  maseczki,  rękawiczki),
zdejmowany  z  zachowaniem ostrożności,  należy  wyrzucić  do  oznaczonego
pojemnika-kosza, znajdującego się na półpiętrze..

5. Jeśli  w/w  odpady  pochodzą  od  osób  z  podejrzeniem  zarażenia
koronawirusem,  należy  je  spakować  do  specjalnego  worka  foliowego  i
przekazać do utylizacji. 

6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: fartuchy wodoodporne
należy  dezynfekować  zgodnie  z  zaleceniem  producenta,  maseczki
wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i
wyprasować. 

7. Każdy  pracownik  ma  obowiązek  niezwłocznego  informowania  dyrektora
szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz
pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.

8. Codziennie,  a  w  razie  potrzeby  częściej  zobowiązuje  się  pracowników
obsługi do: 

 utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy), 

 dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,

 dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,

 dezynfekcji toalet,

 dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasie i Sali
przedszkolnej.

9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących  się  na  opakowaniu  środka  do  dezynfekcji,  w  szczególności
czasu  niezbędnego  do  wywietrzenia  dezynfekowanych  pomieszczeń  i
przedmiotów 

10.Do obowiązków personelu obsługi należy także: 

 sprawdzanie  poziomu  płynów  do  dezynfekcji  rąk  w  pojemnikach
umieszczonych  przy  wejściu  do  szkoły  oraz  w  użytkowanych  salach  i
pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,

 napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także
ich mycie i dezynfekowanie,

 wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
i dezynfekcja. 



11.Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i
Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

§ 6
Przyprowadzanie i odbierania dziecka ze szkoły, oddziału przedszkolnego

1. Do  szkoły/  oddziału  przedszkolnego  może  uczęszczać  wyłącznie  zdrowy
uczeń/wychowanek, bezjakichkolwiek objawów chorobowych/ sugerujących
chorobę górnych dróg oddechowych. W przypadku wątpliwości możliwe jest
dokonanie  pomiaru  temperatury  przy  pomocy  termometru  bezdotykowego
(w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę
rodziców lub  opiekunów,  jednak  w  przypadku  niewyrażenia  takiej  zgody
szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).

2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel
informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia
ucznia na zajęcia w danym dniu.

3. Dziecko do szkoły/oddziału przedszkolnego mogą przyprowadzać i odbierać
tylko osoby zdrowe.

4. Do  szkoły  uczniowie  /  dzieci  z  oddziału  przedszkolnego  przychodzą  (są
przyprowadzane) o wyznaczonych godzinach.

5. Uczniowie klas 1-III zbierają się i oczekują na nauczyciela przed budynkiem
szkoły  na  tarasie.  Apelujemy  do  opiekunów  o  zachowanie  dystansu
społecznego  1,5m.  -  nie  dotyczy  dzieci,  które  są  przyprowadzane  do
świetlicy. 

6. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna
zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę
ust i nosa.

7. Wejście  do  szkoły  dla  uczniów  odbywa  się  tylko  głównym  wejściem  z
zachowaniem dystansu społecznego.  Każdy  uczeń wchodząc  do budynku,
dezynfekuje ręce.

8.  Rodzice wychowanków oddziału przedszkolnego mogą wchodzić z dziećmi
do  przestrzeni  wspólnej  (przedsionek  wejścia  głównego  /  wyznaczone
miejsca  na  holu  przy  szatni),  z  zachowaniem  zasad  –  1  rodzic  z
dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi



1,5  m,  należy  rygorystycznie  przestrzegać  wszelkich  środków ostrożności
(osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

9. W  przypadku  odbywania  przez  dziecko  okresu  adaptacyjnego  (odziały
zerowe oraz klasy pierwsze)rodzic/opiekun za zgodą dyrektora szkoły, przy
zachowaniu  dystansu społecznego co  najmniej  1,5m,  może przebywać  na
terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i
nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w
której  domu  nie  przebywa  osoba  na  kwarantannie  lub  w  izolacji  w
warunkach  domowych).  Należy  jednak  ograniczać  dzienną  liczbę
rodziców/opiekunów do niezbędnego minimum. 

10.Rodzice/  opiekunowie  odbierający  dzieci  bezpośrednio  po  zajęciach
oczekują na dziecko na tarasie szkoły. 

11.Rodziców  zobowiązuje  się  o  przekazanie  powyższych  zasad  wszystkim
osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do
odbioru dziecka ze szkoły.

§ 7
Organizacja zajęć w szkole

1. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po 
przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas 
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

2. Każda klasa ma wyznaczoną swoją salę, w której odbywają się zajęcia,
wyjąwszy języki obce z podziałem na grupy oraz wychowanie fizyczne.

3. W  salach  lekcyjnych,  w  których  zajęcia  prowadzą  różni  nauczyciele,
rekomenduje się:

 zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, 
co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami 
uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od 
powierzchni stolika,

 pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika 
nauczyciela,

 przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej 
biurka nauczyciela,

 w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela 
pomiędzy ławkami uczniów,

 w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek 
jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.

4. W każdej sali znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji  rąk oraz
instrukcja. Wchodząc do sali, uczniowie dezynfekują ręce.



5. W sali,  w  której  przebywa grupa,  należy  usunąć  przedmioty  i  sprzęty,
których  nie  można  skutecznie  umyć,  uprać  lub  dezynfekować  (np.
pluszowe zabawki).  

6. Przybory do lekcji/ćwiczeń (pisaki, pomoce dydaktyczne, piłki, skakanki,
obręcze  itp.)  wykorzystywane  podczas  zajęć  należy  czyścić  lub
dezynfekować. 

7. Uczeń  nie  powinien  zabierać  ze  sobą  do  szkoły  niepotrzebnych
przedmiotów lub zabawek.

8. Rodzice  wyrażają  zgodę  na  pomiar  temperatury  ciała  ucznia,  jeżeli
zaistnieje  taka  konieczność,  w  przypadku  wystąpienia  niepokojących
objawów chorobowych. 

9. W sali lekcyjnej uczniowie zajmują stałe miejsca.  

10.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia,  w tornistrze lub we własnej
szafce.  Uczniowie  nie mogą  wymieniać  się  lub  pożyczać  przyborów
szkolnych. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń
wraca do domu.

11.W salach gimnastycznych może przebywać jedna grupa uczniów. Podłoga
powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana
po  każdym dniu  zajęć,  a  używany  sprzęt  sportowy  –  po  każdym jego
użyciu przez daną klasę.

12.Należy wietrzyć sale, części  wspólne (korytarze) co najmniej raz na
godzinę,  w czasie  zajęć i  podczas przerwy, a także w dni wolne od
zajęć.

13.Nauczyciele klas I – III (w tym n-le j. angielskiego, religii, etyki) schodzą
przed  pierwszą  lekcją  dla  klasy  po  uczniów  na  taras  szkoły,  gdzie
odbierają dzieci od rodziców. Uczniowie przebywający w tym czasie w
świetlicy  są  kierowani/  przyprowadzani    do  sal  lekcyjnych  przez
wyznaczonego pracownika.

14.Nauczyciele w klasach I-III i oddziale przedszkolnym organizują przerwy
dla  swojej  grupy,  w  interwałach  adekwatnych  do  potrzeb,  jednak  nie
rzadziej  niż  po  45  min.  Grupa  spędza  przerwy  w  sali  pod  nadzorem
nauczyciela, na holu z zachowaniem dystansu  lub na tarasie szkoły (pod
nadzorem nauczycieli dyżurujących).



15.Po  zakończeniu  zajęć  w  oddziale  przedszkolnym oraz  w  klasach  I-III
nauczyciel  odprowadza dziecko na taras szkoły i  przekazuje  rodzicowi/
opiekunowi. Pozostałe dzieci przechodzą do świetlicy. 

16.W klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i
planem dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy w wyznaczonych strefach
pod opieką nauczycieli dyżurujących.

17.Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na
świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup
i dystansu pomiędzy nimi. 

18.Uczniowie  spędzają  czas  na  przerwach,  zachowując  dystans  pomiędzy
grupami.  W  zależności  od  warunków  atmosferycznych,  przerwy
międzylekcyjne spędzają na świeżym powietrzu. 

19.Zaleca się realizację zajęć na świeżym powietrzu (boisko, tereny leśne za
szkołą)  przy  zachowaniu  możliwie  maksymalnej  odległości  między
grupami.

20.Sprzęt  na  boisku,  plac zabaw wykorzystywany podczas  zajęć  powinien
być  regularnie  czyszczony z  użyciem  detergentu  lub  dezynfekowany,
jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem. 

21.Należy  ograniczyć  aktywności  sprzyjające  bliskiemu  kontaktowi
pomiędzy uczniami, z zachowaniem 1,5 m dystansu społecznego. 

22.Dziecko przychodzące do szkoły pozostawia odzież wierzchnią i buty w
szatni. Może korzystać z własnej szafki.

23.Po zakończeniu zajęć uczniowie z poszczególnych grup opuszczają salę
pojedynczo i  zabierają  swoje  rzeczy z  szatni.  Porządku przy wyjściu  z
klasy pilnuje nauczyciel, a na korytarzu osoby z obsługi.  

24.Szkoła  organizuje  zajęcia  świetlicowe  dla  uczniów,  których  pracujący
rodzice  zgłosili  potrzebę  korzystania  ze  świetlicy  szkolnej.  Zajęcia
świetlicowe  odbywają  się  w  świetlicy  szkolnej  z  zachowaniem  zasad
bezpieczeństwa.

25.Nauczyciele  i  inni  pracownicy  szkoły  powinni  zachowywać  dystans
społeczny, w każdej przestrzeni szkoły.

26.Uczniowie przynoszą własne jedzenie i napoje. Zabrania się częstowania
innych.



27.Na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używający masek lub rękawic
jednorazowych,  zobowiązani  są  do  wyrzucenia  zużytych  do
wyznaczonych pojemników. 

§ 8

Organizacja pracy stołówki i wydawania posiłków 

1. Obiady wydawane są w godzinach od 11:30 – 14:00.

2. Z posiłków w stołówce szkolnej  mogą korzystać tylko osoby, które są
zapisane na obiady i mają uiszczoną opłatę. 

3. Wpłaty  za  posiłki  należy dokonywać do końca  poprzedniego miesiąca
tylko przelewem (nr konta: 91 1440 1026 0000 0000 1253 5538)

4. Za zgłoszenie nieobecności grupowych (wycieczki szkolne, zawody itp.)
odpowiada  wychowawca  klasy/kierownik  wycieczki.  Zgłoszeń  należy
dokonywać najpóźniej do 3 dni przed wyjściem grupy.

5. Personel  kuchenny  i  pracownicy  administracji  oraz  obsługi  powinni
ograniczyć kontakty z uczniami i nauczycielami. 

6. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk
pracy,  opakowań  produktów,  sprzętu  kuchennego,  naczyń  stołowych  i
sztućców.

7. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów
przebywających  jednocześnie  na  stołówce  oraz  zasad  ograniczenia
możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. W tym celu:

a. stosuje się zmianowe wydawanie posiłków,

b. w  miarę  możliwości  na  stołówce  powinni  spożywać  posiłki
uczniowie tej samej grupy,

c. w przypadku braku możliwości dopuszcza się spożywanie posiłków
przez dzieci z różnych klas z zachowaniem dystansu społecznego.

8. Uczniowie  oczekujący  na  wydanie  obiadu  muszą  mieć  założone
maseczki  i  zdezynfekowane  ręce  oraz  zachowują  obowiązujący
dystans.  Wychodząc  z  jadalni,  po  spożytym  posiłku,  uczniowie
zakładają maseczki.

9. Podczas spożywania posiłku, uczniowie siadają na wyznaczonych przez
nauczyciela krzesełkach.  

10.Spożywający posiłki mają obowiązek:



o zdezynfekować ręce, 

o przychodzić na posiłki o wyznaczonej porze,

o kulturalnie i cicho zachowywać się na stołówce,

o jeść tylko przy stolikach, 

o dbać o ład i porządek na swoim stoliku,

o nie niszczyć wyposażenia stołówki szkolnej.

11.Rodzicom zabrania się wchodzenia na stołówkę.

12.Po  każdym  posiłku  blaty  stołów  i  krzesła  są  dezynfekowane  przez
personel obsługi.

13.Wielorazowe naczynia i  sztućce należy myć z dodatkiem detergentu w
temperaturze min. 60 0C lub je wyparzać.

14.Na stołówce nie obowiązuje samoobsługa.

§ 9
Organizacja pracy świetlicy

1. Na  zajęcia  świetlicowe  może  uczęszczać  uczeń  bez  objawów
chorobowych  sugerujących  infekcję  dróg  oddechowych  oraz  gdy
domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji  w warunkach
domowych.

2. Zajęcia  świetlicowe odbywają się  w świetlicy  szkolnej  oraz w innych
salach  dydaktycznych.  Należy  unikać  zmiany  pomieszczeń  oraz
wymiany uczniów w grupach świetlicowych.

3. Należy  tak  organizować  i  koordynować  zajęcia,  aby  możliwe  było
zachowanie  dystansu  społecznego  (1,5  metra).  W  miarę  możliwości
należy organizować zajęcia na świeżym powietrzu.

4. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do
wietrzenia sali co najmniej 1 raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk są
rozmieszczone  w świetlicy  w sposób  umożliwiający  łatwy dostęp  dla
wychowanków pod nadzorem nauczyciela.

5. 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.



6. Przynosimy  do  szkoły  tylko  niezbędne  rzeczy.  Uczniowie  posiadają
swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.

7. 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.

8. W pomieszczeniach wykorzystanych na zajęcia świetlicowe wywieszono
instrukcje z zasadami zachowania higieny.

9. Nauczyciel podczas zajęć świetlicowych wyjaśnia dzieciom:

o jakie zasady obowiązują w szkole oraz świetlicy i dlaczego zostały
wprowadzone,

o instruuje,  pokazuje  techniki  właściwego mycia  rąk  wg instrukcji
mycia rąk, zwraca uwagę na to, aby dzieci często i regularnie myły
ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po
powrocie z pobytu na świeżym powietrzu, nie dotykały oczu, nosa i
ust.

10.Jeżeli  pracownik  szkoły  zaobserwuje  u  ucznia  objawy  mogące
wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura
powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym
pomieszczeniu  lub  wyznaczonym  miejscu,  zapewniając  min.  2  m
odległości  od  innych  osób.  Następnie  niezwłocznie  powiadomić
rodziców/opiekunów prawnych o konieczności pilnego odebrania ucznia
ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

11.W  razie  konieczności  kontakt  rodzica/opiekuna  prawnego  z
nauczycielem odbywa  się  przez  dziennik  elektroniczny  lub  na  numer
telefonu podany przez rodzica/opiekuna prawnego w karcie zapisu.

12.Uczeń,  których  przychodzi  do  świetlicy  przed  zajęciami  lekcyjnymi
wchodzi na teren szkoły drzwiami do strony sekretariatu (domofon 1 –
świetlica  szkolna).  Uczeń pozostawia swoją kurtkę na wieszaku,  myje
ręce i wchodzi do świetlicy szkolnej.

13.Wychowawcy  klas  1-III spotykają  się  na  tarasie  z  dziećmi,  które
przychodzą na lekcje. Może nastąpić przekazanie "dzieci  ze świetlicy"
wychowawcy/nauczycielowi - dzieci  wychodzą na taras i  dołączają do
swojej klasy.



14.Rodzic,  który  przychodzi  po  dziecko  do  świetlicy  po  zakończonych
zajęciach  lekcyjnych  dzwoni  na  domofon  1.  Nauczyciel  świetlicy
sprawdza tożsamość rodzica / osoby uprawnionej do odbioru dziecka.

15.Uczeń, po którego przyjdzie rodzic otrzymuje od nauczyciela świetlicy
„Zgodę na wyjście”, którą przekazuje w szatni.

§ 10
Organizacja pracy biblioteki

1. Do odwołania  w szkolnej  bibliotece  funkcjonuje  tylko  wypożyczalnia.
Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami
umieszczonymi na drzwiach biblioteki oraz stronie internetowej szkoły.

2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować
dłonie.

3. W  bibliotece  należy  zachować  bezpieczną  odległość  min.  1,5  m  od
pozostałych  użytkowników  oraz  personelu  biblioteki.  Ta  sama  zasada
dotyczy uczniów oczekujących na swoją kolej przed biblioteką.

4. Ze względu na niewielką przestrzeń pomieszczenia wypożyczalni należy
przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać
w bibliotece w jednym czasie do 1 ucznia.

5. Użytkownikom  ogranicza  się  użytkowanie  księgozbioru  w  wolnym
dostępie oraz korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery,
drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego użytku. 

6. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz.

7. Wszystkie  wypożyczane  książki  powinny  być  wcześniej  zamówione
osobiście lub elektronicznie.

8. W celu  zamówienia  książki  należy  skontaktować  się  z  pracownikiem
biblioteki w wybrany sposób:

 napisać na adres mailowy podając: tytuł zamawianej książki, swoje imię i
nazwisko oraz klasę;  

 skorzystać  z  formularza  zamówienia  znajdującego  się  na  stronie
internetowej szkoły;

 wrzucając  kartkę  z  zamówieniem  do  skrzynki  przed  biblioteką  z
imieniem,  nazwiskiem,  klasą  i  tytułami  zamawianych  pozycji  lub



wpisując swoje zamówienie na klasową listę zamówień, którą dostarczają
do biblioteki klasowi łącznicy biblioteczni.

9. W celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki
następnego  dnia  po  złożeniu  zamówienia,  po  godzinie  12.00  (lub  po
otrzymaniu mailowego potwierdzenia o realizacji zamówienia). 

10.Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego kartonu,
który znajduje się przy wejściu do pomieszczenia biblioteki.

11.Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko
i  klasę  lub  dołączyć  te  informacje  napisane  na  kartce  do  zwracanej
książki.

12.Zwracane  egzemplarze  są  poddane  2-dniowej  kwarantannie i  w  tym
czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

13.Pomieszczenia  biblioteczne  są  w  miarę  możliwości  systematycznie
wietrzone.

14.Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy (klamki, drzwi
wejściowe, blaty) są regularnie dezynfekowane.

15.Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce
kwarantanny  dla  książek  i  przechowywać  je  w tym miejscu  2  dni  od
dokonania zwrotu.

§ 11
Komunikacja rodzic - nauczyciel

1. Wychowawcy zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie
aktualności  numerów  telefonów,  adresów  zamieszkania  i  adresów
mailowych, by móc się z nimi skontaktować w sytuacji koniecznej.

2. Nauczyciele  ustalają  z  rodzicami,  który  z  numerów  telefonów  będzie
służyć szybkiej komunikacji z nimi w razie potrzeby.  

3. Nauczyciele  przekazują  rodzicom  numer  telefonu  do  szkoły  lub
bezpośrednio  do  siebie,  służący  szybkiej  komunikacji  w  sytuacjach
nagłych z nauczycielami.

4. Nauczyciele udostępniają dyrektorowi szkoły dane o numerach telefonów,
dotyczących szybkiej komunikacji w formie zestawienia. 



§ 12
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

u pracownika szkoły

1. Pracownicy szkoły  zostają  poinstruowani,  że  w przypadku wystąpienia
objawów  infekcji  lub  choroby  zakaźnej  powinni  pozostać  w  domu  i
skontaktować  się  z  lekarzem  podstawowej  opieki  zdrowotnej,  aby
uzyskać poradę medyczną ,  z której będą wynikały dalsze czynności dla
pracownika. W razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999
lub 112.

2. O  wystąpieniu  sytuacji  opisanej  w  ust.  1,  pracownik  niezwłocznie
powiadamia dyrektora.

3. Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego
zaleceniach inspekcji sanitarno-epidemiologicznej.

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów infekcji  dróg oddechowych dyrektor  szkoły  w
trybie  natychmiastowym  odsuwa  go  od  wykonywanych  czynności,
kieruje  do  domu i  informuje  o  konieczności  pozostania  w domu oraz
kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady
medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W
razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999
lub 112.

5. W  przypadku  pracowników  z  potwierdzonym  zakażeniem  wirusem
SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor
zgłasza  osoby  z  kontaktu  za  pośrednictwem  strony  internetowej
https://www.gov.pl/web/koronawirus.

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany
gruntownemu  sprzątaniu,  zgodnie  z  funkcjonującymi  w  placówce
procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi miał
kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).

7. Zadania  określone  w  ust.  6,  wykonuje  pracownik  wskazany  przez
dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.

8. Dyrektor  lub  upoważniony  przez  niego  pracownik,  ustala  listę  osób
przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach
szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

9. W  stosunku  do  tych  osób,  dyrektor  podejmuje  działania  zgodne  z
zaleceniami  otrzymanymi  w  trakcie  kontaktu  ze  stacją  sanitarno-
epidemiologiczną.

10.W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały
kontakt z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi



i  ich  bezpośrednimi  opiekunami,  do  czasu  uzyskania  szczegółowych
zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

§ 13
Postepowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem 

u dziecka/ ucznia
1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy chorobowe u siebie

lub  swojego  dziecka,  nie  mogą  przychodzić  do  szkoły/  oddziału
przedszkolnego.

2. W  przypadku  zauważenia  u  dziecka/ucznia  niepokojących  objawów
chorobowych  (w  szczególności:  podwyższona  temperatura,  kaszel,  ból
gardła) nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.

3. Dyrektor  szkoły  lub  wyznaczona  osoba  niezwłocznie  informuje
rodziców/opiekunów o chorobie dziecka i konieczności pilnego odebrania
dziecka ze szkoły.

4. Ucznia  z  objawami  należy  odizolować  od  osób  zdrowych,
umieszczając go w przygotowanym izolatorium (gabinet pielęgniarki)
wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.

5. Odizolowane dziecko/uczeń cały czas pozostaje pod opieką pracownika
wyznaczonego przez dyrektora z zapewnieniem minimum 2 m odległości,
wyposażonego w maseczkę,  w rękawiczki jednorazowe oraz środki do
dezynfekcji. W izolatorium nie może przebywać żadna inna osoba. 

6. Po przyjeździe rodziców/opiekunów, uczeń pozostaje pod ich opieką.
Rodzice/opiekunowie podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.

7.  O zaistniałej  sytuacji  dyrektor  powiadamia  organ  prowadzący  szkołę  ,
KO,  oraz SANEPID 

8. Obszar,  w  którym  poruszało  się  i  przebywało  dziecko/uczeń,  zostaje
poddany  gruntownemu  sprzątaniu,  zgodnie  z  funkcjonującymi  w
placówce  procedurami,  a  dezynfekcji  zostają  poddane  powierzchnie,  z
którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).

9. Zadania  określone  w  ust.  8,  wykonuje  pracownik  wskazany  przez
dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.

10.Dyrektor  lub  upoważniony  przez  niego  pracownik,  ustala  listę
dzieci/uczniów i pracowników przebywających w tym samym czasie, w
częściach  lub  pomieszczeniach  szkoły,  w  których  przebywało
dziecko/uczeń podejrzane o zakażenie.

11.W stosunku  do  pracowników  i  uczniów,  o  których  mowa  w  ust.  10,
dyrektor  podejmuje  działania  zgodne  z  zaleceniami  otrzymanymi  w
trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

12.W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały
kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich



bezpośrednimi opiekunami,  do czasu uzyskania  szczegółowych zaleceń
sanitarno-epidemiologicznych.

13.Dalsze  kroki  podejmuje  dyrektor  w  porozumieniu  z  organem
prowadzącym szkołę i  o  podjętych działaniach niezwłocznie  informuje
rodziców i pracowników szkoły.

§ 14

Zasady higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni
w czasie stanu epidemicznego 

1. Placówka pracuje według ustalonego planu higieny, który w okresie stanu
epidemicznego został dostosowany do wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego (załącznik nr 2).

2. Do mycia rąk, mycia i  dezynfekcji  powierzchni płaskich i  dotykowych
stosuje się  środki dedykowane do zwalczania COVID-19 (załącznik nr
3 ).

3. Obowiązkiem  osoby  zarządzającej  placówką  jest  zapewnienie  stałego
dostępu do środków myjących i  dezynfekujących oraz  indywidualnych
środków ochrony osobistej.

4. Na  terenie  placówki  rozmieszczone  są  dozowniki  z  preparatem  do
dezynfekcji rąk oraz instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk . 

5. W  szkole  stosuje  się  monitoring  codziennych  prac  porządkowych  i
dezynfekcyjnych przeprowadzanych przez pracowników pedagogicznych
i obsługi (załącznik nr 4a i 4b). Wypełnione karty po zakończeniu dnia
pracy są przekazywane do dyrekcji szkoły.

6. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i
dezynfekcji stanowisk pracy w pomieszczeniach kuchennych, opakowań
produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

7. Sprzęty  na  boisku  regularnie  dezynfekuje  się  przy  użyciu  środka  do
dezynfekcji lub sprzętu do tego dedykowanego lub czyści go z użyciem
detergentu przed i po zabawie (załącznik nr 3).

§ 15

Postanowienia końcowe



1. Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni
w okresie  pandemii  Covid-19wchodząw życie z  dniem podpisania i
obowiązują do odwołania.

2. Procedury  mogą  być  modyfikowane.  O  wszelkich  zmianach
pracownicy, uczniowie, rodzice będą niezwłocznie informowani.

3. Procedury  zostaną  opublikowane  na  stronie  internetowej  szkoły:
www.sp26gdynia.pl oraz na platformie Teams.

4. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurami niezwłocznie po jej
podpisaniu.

5. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.

6. Rodzice zostaną zapoznani z procedurami dostępnymi kanałami (e-maile,
Teams) oraz podczas pierwszych zebrań, zorganizowanych przez szkołę.
Zobowiązani są do wypełnienia Oświadczenia–załącznik

Procedury bezpieczeństwa zatwierdzone na Radzie Pedagogicznej 
 31 sierpnia 2020 r.

Aktualizacja na dzień 1 września 2021 r.

Załącznik nr 1

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6  Ustawy   z   dnia   14   grudnia   2016   r.   Prawo   oświatowe
(Dz.U. z  2020 r.  poz. 910),  w zw. z  art.  8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14marca 1985 r.  o
Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  59  ze  zm.),  oraz  Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119
poz. 1)

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że (proszę zaznaczyć kółko):

http://www.sp26gdynia.pl/


 Zapoznałam/łem się z treścią Procedur bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej 
nr 26 w Gdyni w okresie pandemii Covid-19.

 Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa i zasad 
związanych z reżimem sanitarnym a przede wszystkim: przyprowadzania/ puszczenia 
do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka  bez jakichkolwiek objawów 
chorobowych  oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min - 1h)
w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.

 Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u 
mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie 
mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.

 Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym w razie 
zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie pobytu w 
szkole.

 Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji 
zdrowotnej odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w moim 
najbliższym otoczeniu.

 Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą na  
COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na 
kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.

 Moje dziecko nie jest/jest  (proszę zaznaczyć) uczulone na wszelkie środki 
dezynfekujące. 

 Inne ważne informacje na temat stanu zdrowia dziecka …..................................... 
…..............................................................................................................................

………………………………………………………………………………..…………….
                                                        data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

Załącznik nr 2

PLAN PRAC PORZĄDKOWYCH/ ZASADY DEZYFEKCI I HIGIENY
POMIESZCZEŃ SZKOŁY  W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

· CZYNNOSCI WYKONYWANE WG POTRZEB   - co najmniej 3-razy 
dziennie:

- mycie i dezynfekcja klamek, uchwytów, powierzchni dotykowych, poręczy 
schodowych, włączników światła,



- dezynfekcja umywalki i kranu,

- sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk mieszczącego się w salach.

· CZYNNOŚCI WYKONYWANE  RAZ  DZIENNIE   i wg potrzeb:

- mycie podłóg  i schodów  wodą z detergentem (sale) (powierzchnie 
komunikacyjne),

- czyszczenie wycieraczek (odkurzanie, dezynfekcja),

- dezynfekcja włączników światła,

- mycie drzwi i przeszkleń,

- przecieranie na mokro ram tablic, gablot itp.,

-  wycieranie na mokro parapetów, powierzchni mebli  (półki).

· CZYNNOSCI WYKONYWANE DWA  RAZY  DZIENNIE I WG 
POTRZEB

- mycie i dezynfekcja  powierzchni podłogowych (łazienki),

- sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk mieszczącego się w holu,

- regularne opróżnianie koszy z zużytymi środkami ochrony indywidualnej.

· CZYNNOSCI WYKONYWANE CO GODZINĘ I WG POTRZEB: 

- dezynfekcja  muszli klozetowej oraz klapy sedesowej,

- mycie i dezynfekcja zabawek po użyciu przez dziecko,

- mycie i dezynfekcja sprzętów do zajęć sportowych po użyciu przez dziecko,

-mycie i dezynfekcja  stolików i oparć krzeseł,  ze szczególnym naciskiem 
„przed i po posiłkach”,

- wietrzenie sali, w której odbywają się zajęcia.



Zapoznałem/ łam się:

………………………….

………………………….

Załącznik nr 3

WYKAZ  SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH STOSOWANYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26

W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMICZNYM



Lp Nazwa preparatu Atest Uwagi

1.
do dezynfekcji rąk 

2.
do szybkiej dezynfekcji 
powierzchni i sprzętu m.in. 
blaty, podłogi, uchwyty, 
klamki, poręcze, włączniki, 
biurka zabawki,

3.

4.

5.

Załącznik nr 4a

KARTA MONITOROWANIA
 CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH I DEZYNFEKCYJNYCH

PRACOWNICY OBSŁUGI 

Data ..................................

Sale Pomieszczenia Ciągi komunikacyjne



higieniczno-sanitarne
Godzina Czytelny 

podpis
Godzina Czytelny 

podpis
Godzina Czytelny 

podpis

………………………………………………           

podpis  dyrektora     

Załącznik nr 4b

KARTA MONITOROWANIA
 CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH I DEZYNFEKCYJNYCH

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Data ..................................



Wietrzenie sali
Godzina Czytelny podpis

………………………………………………           

podpis  dyrektora                                  
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