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WEWNĘTRZNA  PROCEDURA FUNKCJONOWANIA  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  nr4 im. ORŁA  BIAŁEGO  

W CZASIE  ZAGROŻENIA  EPIDEMIĄ. 
 

MEiN, MZ i GIS w trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych 

rekomenduje szczepienie jako świadomą decyzję w zakresie ochrony przed zachorowaniem i 

przenoszeniem COVID-19. 

 

Ogólne zasady dla szkół:  

+ Szczepienie − rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych 

grupach wiekowych.  

Dezynfekcja − przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja 

środkiem dezynfekującym. 

Dystans − minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. 

Higiena − częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i 

kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

Maseczka − w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.  

Wietrzenie − przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć. 

 

Niniejsza procedura została opracowana z uwzględnieniem: 

− specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć w formie 

zdalnej, 

− zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych, 

− aktualnych przepisów prawa. 

 

I. Cel 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa 

wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły. 

 

II. Zakres procedury 

Procedura obowiązuje w Szkole Podstawowej nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach – Dziedzicach od 1 

września 2021r. 

 

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury 

Dyrektor szkoły oraz nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich rodzice. 

 

IV. Postanowienia: 

 



§ 1 

Ogólne zasady organizacji pracy 

1. Na terenie szkoły 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. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz 

pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

4. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym 

dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego zobowiązana jest skorzystać każda 

osoba wchodząca do szkoły.  

5. Do szkoły może przychodzić tylko: 

a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję lub chorobę zakaźną, 

b) uczeń/pracownik, na którego nie został nałożony  obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

6. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez  objawów infekcji 

lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji 

domowej.  

7. Przez objawy o których mowa w pkt. 4) i pkt. 5) rozumie się: 

✓ podwyższoną temperaturę ciała, 

✓ ból głowy i mięśni, 

✓ ból gardła, 

✓ kaszel, 

✓ duszności i problemy z oddychaniem. 

8.Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując 

zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować 

ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych. 

9. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na 

stosowane procedury. 

10.Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą 

przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. 

11.Należy do minimum ograniczyć na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz. Zalecany jest kontakt 

ze szkołą telefoniczny, mailowy, a dla rodziców  za pośrednictwem e-dziennika. 

12. Jeśli  obecność osób z zewnątrz jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania szkoły, mogą one 

wejść na jej teren, tylko i wyłącznie za zgodą dyrektora szkoły.  

13.Jeżeli osoba z zewnątrz uzyska zgodę dyrektora na wejście do szkoły, to konieczne jest zachowanie 

dodatkowych środków ostrożności i zaleceń reżimu sanitarnego: 

• zachowanie 1,5 metrowego dystansu, 

• zakrycie nosa i ust, 

• obowiązkowa dezynfekcja rąk, 

• ograniczone przemieszczanie się po szkole, 



• ograniczony kontakt z pracownikami szkoły. 

14.Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora 

miejscach.  

15.Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami swoich uczniów. 

16.Rodzice zobowiązani są do podania wychowawcy klasy co najmniej 2 możliwości kontaktu 

(numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych. 

17. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do systematycznego wyjaśnienia i przypominania uczniom,  

zasad bezpieczeństwa  obowiązującego w szkole. 

18. Każdy nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę  wszystkim 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. 

19.Również rodzice zobowiązani są do regularnego przypominania swoim  dzieciom 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. 

20.Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni wspólnej 

szkoły, gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu tj. w świetlicy, na korytarzach, w szatni. 

 

 

§ 2 

Organizacja pracy szkoły. 

1. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która w miarę możliwości ograniczy gromadzenie się 

poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny: rozpoczynania zajęć, rozdzielenie 

szatni dla poszczególnych etapów edukacyjnych, wyznaczenie sektorów na korytarzu szkolnym dla 

poszczególnych klas do spędzania przerw międzylekcyjnych ). 

2. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się: 

- wejściem głównym – klasy 4-8,  oraz uczniowie klas I-III korzystający z świetlicy szkolnej.  

- wejściem od strony boiska szkolnego – klasy 1-3  

z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku dezynfekuje ręce. 

3. W celu umożliwienia zachowania dystansu społecznego dopuszcza się możliwość zmianowości  

spędzania przerw między zajęciami na korytarzu lub w salach lekcyjnych. 

 Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących w wyznaczonych sektorach. 

4. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z 

boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości 

grup i dystansu między nimi (na boisku mogą przebywać jednocześnie dwie grupy zachowujące 

względem siebie odpowiedni dystans). 

5. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem 

dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść 

grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie 

dystansu społecznego.  

6. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można wydezynfekować, umyć. 

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

zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.  

8. 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,  

− 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, 

9. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę w czasie zajęć i podczas 

przerwy.  Za wietrzenie sal lekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia w danej sali lekcyjnej, 

za przestrzenie wspólne – woźna szkolna. 

10. Każdy 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 przyborami 

szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

11. Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy i zabawek. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z 

niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich 

zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub 

dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

11.Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej 

klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej 

nauki. Szczegółowe zasady dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii określa 

Regulamin korzystania ze świetlicy w czasie epidemii. 

12. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na 

określonych przez dyrektora szkoły zasadach – Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej w czasie 

epidemii. 

13. Uczniowie mogą korzystać z obiadów szkolnych. Szczegółowe zasady funkcjonowania stołówki 

szkolnej określa - Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w czasie epidemii. 

 

 

§ 3 

Higiena i dezynfekcja 

1. Przy wejściu głównym do szkoły  umieszczone zostały numery do kontaktu z inspekcją sanitarną w     

sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.  

2. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów 

higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły i, przed jedzeniem, po 

powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

3. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, 

unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Rekomendowane jest noszenie maseczek w przestrzeniach 

ogólnodostępnych (szatnie, korytarz szkolny, toalety). 

4. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które wchodzą do szkoły muszą dostosować się do 

obowiązujących w szkole zasad tj. dezynfekcja dłoni lub założenie rękawiczek ochronnych, 

zasłonięcie  ust i nosa maseczką oraz nie przekraczanie obowiązujących stref przebywania – 

przedsionek wejścia głównego lub za zgoda dyrekcji szkoły wejście do ściśle wyznaczonego obszaru 

szkoły. 

5. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i 

elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk. 

6. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody 

7. Pracownicy obsługi maja obowiązek regularnie napełniać dozowników z płynem do dezynfekcji rąk, 

a w toaletach dozowniki z mydłem. 

8. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 



wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

9. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede 

wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym 

blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników. 

10.Zaleca się: 

• utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – 

mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby, 

• dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki – po każdej przerwie oraz w 

razie potrzeby, 

• dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej 

raz dziennie oraz w razie potrzeby,  

• dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie 

potrzeby, 

11. Urządzenia sanitarnohigieniczne,  czyszczone  są z użyciem detergentu lub środka dezynfekującego.  

12. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia 

rąk, a przy dozownikach z płynem z zasadami   dezynfekcji rąk. 

13. W przypadku korzystania przez uczniów lub pracowników szkoły z rękawic jednorazowych, maseczek 

jednorazowych zapewnia się pojemnik  do ich wyrzucania. 

14. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali, w tym 

również przed rozpoczęciem zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. 

15.Opiekunowie sal mają obowiązek usunąć wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można w 

sposób skuteczny (ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający 

gromadzenie się zabrudzeń) umyć, uprać lub zdezynfekować. 

16.Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone z użyciem wody z 

detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej 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.  

17. Przy organizacji żywienia w szkole  (kuchnia, jadalnia), obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy 

wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. 

18. Należy bezwzględnie dbać o czystość  i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować 

stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny. 

19.Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i 

dezynfekcję, m.in.: 

• przed rozpoczęciem pracy, 

• przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, 

• po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 

• po zajmowaniu się odpadami, śmieciami, 

• po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji, 

• po skorzystaniu z toalety, 

• po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa, 

• po jedzeniu, piciu. 



20. Zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni 

środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

21.Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający. 

22.Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni z 

wykorzystaniem środków myjących. 

23. Na stolikach nie znajdują się żadne zbędne dodatki, np. pojemnik na cukier, wazoniki, pudełka na 

serwetki. 

24.Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

25. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej są zobowiązani  ograniczyć do 

minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie 

przez nich maseczek. 

 

§ 4 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u ucznia  

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić 

do szkoły.  

2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. 

3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka w trakcie jego pobytu w szkole oznaki choroby,  niezwłocznie 

powiadamia dyrektora szkoły. 

4. Uczeń zostaje    umieszczony  w odrębnym  pomieszczeniu (izolatorium), gdzie znajduje s on pod opieką 

nauczyciela (pracownika) szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności ( osłona ust, nosa, rękawiczki jednorazowe, dystans min. 2m). 

5. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała: jeżeli pomiar temperatury wynosi pomiędzy 37,2°C a 37,9 

– należy niezwłocznie poinformować telefonicznie rodziców o wystąpieniu u dziecka niepokojących 

objawów. 

6. Rodzic jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka ze szkoły i ma on obowiązek skorzystać z 

teleporady medycznej. 

7. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania 

dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza. 

8. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku- Białej oraz organ prowadzący szkołę. 

9. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą 

innych środków łączności należy odnotować przeprowadzenie rozmowy. 

10. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach 

niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły. 

11. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie 

z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.). 

12. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których 

przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do 

osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

§ 5 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz 

gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.  



2. 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 (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie 

pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

3. 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. 

4. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt 

z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną.  

5. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w 

zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. 

6. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi 

zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami, a 

także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (ustalenie listy osób przebywających w tym samym 

czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie 

stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z 

zakażonym). 

8. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich 

pracowników oraz rodziców. 

9. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia 

dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujących 

przepisów prawa. 

 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

2. Procedura może być modyfikowana. 

3. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą w dniu 30.08.2021r. w trakcie szkolenia 

4. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole tj. w dniu 01.09.2021r. 

5. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą za pośrednictwem e-dziennika w dniu 31.08.2021r, a Procedura 

zostanie omówiona wraz z innymi dokumentami związanymi z funkcjonowaniem SP4 na wrześniowych 

zebraniach rodziców. 

6. Procedura zostanie również umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz wywieszona w wersji 

skróconej na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły.  

7. Pełna wersja  procedury będzie do wglądu dla osób zainteresowanych w sekretariacie szkoły. 

8. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane. 

9. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora 

oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować 

w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych. 

 

http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/
http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 


