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Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID-19 obowiązujące  

w  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie. 

Wstęp 

Procedura została opracowana na podstawie Wytyczne MEN, MZ i GIS dla 

publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. Potrzeby 

zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego nałożonego na placówkę przez 

odpowiednie organy w czasie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich 

pracowników szkoły oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki. 

Celem opracowania procedury jest zminimalizowania zagrożeń zakażenia się w 

placówce wirusem SARS Cov-2 i zachorowania na COVID-19 przez pracowników 

placówki, rodziców i dzieci. 

Procedury określają działania, które szkoła  powinna  podjąć celem 

zminimalizowania zarażenia, rodzice  są świadomi, że mimo wszystkich podjętych 

środków bezpieczeństwa ze względu na specyfikę pracy z dziećmi, nie da się w 

pełni wyeliminować ryzyka. Istotne jest dla nas dobre samopoczucie dzieci i 

zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa w trakcie przebywania w placówce, 

dlatego nie będziemy podejmować radykalnych środków – tj. rozdzielania dzieci, 

obowiązku chodzenia w maseczkach/przyłbicach i specjalnych fartuchach. 

Podstawą do opracowania procedury są: 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 

r. poz. 910), Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), 

2. Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 ( Dz. U. z 2020r. poz….) 

3. Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020r. poz. 493, z poz. zm.) 

4. Rozporządzenia MEN i sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach ( Dz. U. z 2020r. poz.1166 z poz. zm.) 

5. Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie. 
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I. Obowiązki dyrektora szkoły: 

1. Dyrektor opracowuje procedury obowiązujące w szkole zgodnie z  

wymogami zwiększonego reżimu sanitarnego tak długo, jak będzie 

on obowiązywał. 

2. Organizuje zajęcia zgodne z potrzebami uczniów i rodziców oraz umożliwia 

korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej. 

3. Zapewnia odpowiednie środki ochrony osobistej dla pracowników oraz 

środki do dezynfekcji. 

4. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie Wytyczne MEN, MZ i GIS 

dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek  od 1 września 2020 r. 

5. Może podjąć decyzję o przejściu szkoły na pracę w formie hybrydowej lub 

zdalnej w zależności od sytuacji epidemicznej na danym terenie, szkole.  

6. Ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny 

jej pracy, uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych 

materiałów przechowywanych w bibliotekach. 

7. Zobowiązuje nauczyciela – bibliotekarza do wyznaczenia miejsca 

składowania oddawanych książek oznaczonych datą, w której zostały 

przyjęte. 

8. Organizuje żywienie dzieci uczęszczających na zajęcia  zgodnie z 

potrzebami zgłoszonymi przez rodziców.  

9. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19.  

10. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia 

zachorowania dziecka lub pracownika. 

11. Odpowiada za kontakt z odpowiednimi służbami w przypadku wystąpienia 

podejrzenia zakażenia wirusem przez któregoś z pracowników, członków 

ich rodzin, dzieci lub domowników dzieci uczęszczających do szkoły. 

II. Praca szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym – zasady ogólne:  

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego obowiązują godziny pracy 

szkoły: 7.20 – 14.30 

2. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni 

wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

 dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

 dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

 opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. 

stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

3. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z 

zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków 

ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, 
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tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych) . 

4. Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w przedsionku szkoły,w 

pozostałych częściach tylko za zgodą dyrektora szkoły. 

5.  Rodzice uczniów wchodzą na teren szkoły – w wyznaczone miejsca –do 

przedsionka szkoły, wyłącznie w celu przyprowadzenia i odbioru dziecka na 

zajęcia  według rygorów i zasad opisanych powyżej.  

6. Rodzice uczniów klas 0 – II mogą odprowadzać  dziecko do drzwi sali       

lekcyjnej. 

7.   Przy przyjęciu dziecka na zajęcia nauczyciel dyżurujący  odmowa przyjęcia  

dziecka z widocznymi objawami złego stanu zdrowia dziecka (kaszel, katar). 

Podjęta w danej sytuacji decyzja jest ostateczna. 

8.  Istnieje bezwzględny zakaz przynoszenia zbędnych  przedmiotów – w tym 

zabawek, dzieci nie zabierają do domu żadnych swoich prac.  

9. Uwzględniając wytyczne GIS oraz specyfikę działania placówki i dobre 

praktyki związane z opieką nad dziećmi zawiesza się wyjścia poza teren 

szkoły. 

10. Wprowadza się zakaz odbierania dzieci w czasie pobytu w szkole na 

dodatkowe wyjścia dziecka, np. wizyty u dentysty lub inne i ponowny 

powrót do szkoły w ciągu danego dnia. 

11. Uczniowie  przychodzą do szkoły pojedynczo lub utrzymując odległości 

min. 1,5 metrów od innego ucznia. Oczekują  na nauczyciela w 

wyznaczonym miejscu. 

12. Sale, łazienki, powierzchnie płaskie i pomoce dydaktyczne, meble będą 

dezynfekowane przynajmniej raz dziennie podczas nieobecności dzieci. 

 

III. Nauczyciele zobowiązani są do: 

  

1. Uaktualnienia danych telekomunikacyjnych z rodzicami/ prawnymi opiekunami. 

2. Ustalenia z rodzicami zakazu przynoszenia przez dzieci z domu zabawek oraz 

wszelkich dodatkowych przedmiotów. 

3. Wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w 

szkole, w grupie i dlaczego zostały wprowadzone. 

4. Nieorganizowania wyjść  poza teren placówki. 

5. Przystosowania sal - przestrzeni dla dzieci, dostosowując ją  do reżimu 

sanitarnego, aby zapewnić warunki do skutecznej dezynfekcji w tym przede 

wszystkim: usuwają z sali wszystkie zbędne  i trudne do dezynfekcji  

przedmioty . 

6. Regularnego wietrzenia sali, korytarza co najmniej raz na 45 minut.  

7. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na 

świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 
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9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w 

których nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry 

kontaktowe.  

10. Przypominania i egzekwowania niedotykania przez dzieci rękami części twarzy, 

częstego mycia rąk, szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, itp. 

11. Przypominania podstawowych zasad higieny - zasłanianie twarzy podczas 

kichania, kaszlnięcia itp. w odpowiedni sposób. 

12. Wstrzymania się od organizowania spotkań międzygrupowych. 

Prowadzenia  zajęć  oraz umożliwiania korzystania z zasobów biblioteki 

szkolnej. 

13. Stałej obserwacji stanu zdrowia dziecka. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u 

ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w 

szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od 

innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności 

odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

14.Pracy według ustalonego przez dyrektora harmonogramu pracy. 

15. Przed spożyciem posiłków, sprawdza higienę    pomieszczenia, w którym 

dzieci będą spożywały posiłki. 

 

IV. Obowiązki pracownika: 

1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru 

temperatury w przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów 

zdrowotnych.  

2. Pracownik szkoły używa środków ochrony osobistej  zgodnych z 

zaleceniami dyrektora szkoły. 

3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 lub 

wystąpienia objawów choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) u 

siebie lub któregoś z domowników, pracownik pozostaje w domu i 

zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.  

4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki i w trakcie pracy 

pracownik często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji 

umieszczonej w widocznych miejscach w placówce i myje ręce zgodnie z 

instrukcją. 

5. W celu zadbania o jak najlepsze warunki i higienę, wietrzy salę co najmniej 

raz na 45 minut i wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: klamek, 

włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchnie płaskich, w 

tym blatów stołów. Środków dezynfekujących w sprayu używają wyłącznie 

podczas nieobecności dzieci. 

6.  W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny 

zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w 
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miarę możliwości po każdych zajęciach. Przedmioty i sprzęty znajdujące się 

w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy 

usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.  Przybory do ćwiczeń (piłki, 

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub 

dezynfekować.  

 

 

V. Obowiązki rodziców:  

1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu 

sanitarnego w warunkach pandemii. 

2. Przestrzegają wytycznych szkoły dotyczących przyprowadzania i odbioru 

dzieci.  Dbają o to, by przekazanie dziecka pod opiekę nauczyciela 

przebiegało sprawnie. 

3. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi  istotne informacje o stanie 

zdrowia dziecka. 

4. Nie posyłają na zajęcia dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji.  

5. Przyprowadzają do szkoły tylko bezwzględnie zdrowe dziecko – bez 

objawów chorobowych.  

6. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka, w przypadku, gdy 

nauczyciel uzna to za konieczne.  

7. Zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa.  

8. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzic zobowiązany jest do 

zmierzenia dziecku temperatury.  

9. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do placówki zabawek i 

niepotrzebnych przedmiotów. 

10. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. 

myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu 

częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni 

sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

11. Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły lub wyznaczenia 

dodatkowej osoby do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka).  

12. Unikają kontaktów z osobami chorymi lub na kwarantannie. W miarę 

możliwości przestrzegają ogólnych zasad izolacji, przede wszystkim osób z 

grupy podwyższonego ryzyka.  

13. Informują dyrektora placówki w przypadku konieczności znalezienia się ich 

rodziny lub osób, z którymi dziecko miało kontakt, na kwarantannie. 

14. Zobowiązują się do przestrzegania  zaleceń przekazywanych przez 

pracowników szkoły, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie 

jak najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa dla wszystkich 

dzieci oraz dla osób przebywających na jego szkoły.  

15. Zobowiązują się do dostarczenia zaświadczenia w przypadku, gdy u dzieci 

została stwierdzona alergia. 
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VI. Obowiązki uczniów: 

1. Zabierają do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów, koniecznych 

do zajęć. Wchodząc do szkoły, przebywając w szatni i czasie przerw  

zachowują  dystans społeczny. 

2. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce.  

3. Bezwzględnie stosują  zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem , 

nie podają ręki na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania 

oczu, nosa i ust. 

4. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania 

czy kasłania. Stosownie zwracają  uwagę innym w tym zakresie. 

5. Unikają większych skupisk uczniów, zachowują dystans przebywając na 

korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie 

szkoły. 

6. Zapoznają się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek. 

7. Uczniowie klas VII – VIII wchodzą do szkoły osobnym wejściem. 

8. W sali przebywają jednocześnie tylko uczniowie z jednej klasy. 

 

VII. Korzystanie z placu zabaw/boiska: 

 

1. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw/boiska tylko pod nadzorem 
nauczyciela. 

2. W czasie pobytu dzieci na placu, boisku nauczyciel ma 
obowiązek czuwać nad ich bezpieczeństwem oraz organizować 
im warunki do bezpiecznej zabawy 

3. Wyjście grup na plac zabaw, boisko odbywa się w systemie zmianowym 
4. Na placu zabaw w tym samym czasie może przebywać tylko 

jedna funkcjonująca w szkole grupa. 
5. Na boisku szkolnym w tym samym czasie może przebywać większa 

grupa uczniów. Za utrzymanie dystansu między uczniami odpowiada 
opiekun. 

6. Każdego dnia sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z 
użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

7. Przed wejściem z dziećmi na plac zabaw, boisko nauczyciel powinien: 
a) upewnić się, czy grupa przebywająca wcześniej na placu zabaw, 

boisku znajduje się już w budynku (grupy wychodzące na plac, 
boisko nie powinny kontaktować się ze sobą), 

b) przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przebywania na 
świeżym powietrzu i korzystania ze sprzętów znajdujących się 
na placu zabaw, 

c) w czasie przemieszczania się grupy kontrolować zachowanie dzieci, 
d) w marę możliwości czuwać nad dystansem między dziećmi. 

8. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci na placu zabaw, boisku bez 
opieki. 

9. Po powrocie z placu, boiska dzieci dokładnie myją ręce. 
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VIII. Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece: 

1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie. Osoby z zewnątrz, 
zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z 
zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą 
korzystać z biblioteki szkolnej. 

2. Wchodząc do biblioteki ,uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce. 

3. Uczniowie nie mogą przekraczać wyznaczonych przez bibliotekarza linii 
„drogi brudnej” – z książkami do zwrotu oraz „drogi czystej” z 
wypożyczonymi książkami (oznakowanie na podłodze). 

4. Książki, po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają do wskazanego 
opisanego datą pudła, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie 
bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie wypożyczyć innym. 

5. W bibliotece może przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem 
dystansu 2m odległości od siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba. 

 

IX. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni: 

 

1. Przy wejściu głównym  umieszczono  numery telefonów do właściwej 

miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału 

zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

2. Wszystkie  osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzący do szkoły 

dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i 

nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania. 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to 

uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po 

powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

4. Prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

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

salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

5. 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. 

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z 

zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do 

dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w 

tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

 

 



8 
 

X. Procedury na wypadek wystąpienia objawów infekcji: 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych lub w izolacji.  

2. Wyznacza się (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie  IZOLATKA w którym będzie można odizolować  osobę w 

przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej 

pracownicy powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 

lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on 

skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, 

aby uzyskać teleporadę medyczną).  

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczeń z infekcją 

dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu,  

oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) 

oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły 

należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego. 

7. Dziecko, u którego w trakcie pobytu w szkole stwierdzono objawy infekcji, w 

tym wzrost temperatury lub zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy 

infekcji jak: złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, 

przekrwione oczy, katar, ból brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie 

moczu lub kału, kaszel, itp.), zostaje niezwłocznie odizolowane w 

przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatorium. W izolacji 

dziecko przebywa pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez Dyrektora 

szkoły, z zapewnieniem minimum 2m odległości i środków bezpieczeństwa 

8. Gdy u dziecka  stwierdzi się podwyższoną temperaturę, rodzic 

zobowiązany jest do kontaktu z lekarzem i ustalenia z pewnością przyczyny 

jej wystąpienia. Dziecko może wrócić na zajęcia w szkole pod warunkiem 

pozytywnej decyzji lekarza i braku innych objawów. 

9. Nauczyciel  zawiadamia dyrektora i rodziców o zaistniałej sytuacji. Rodzic 

ma obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu 

przez nauczyciela. 

10. O zaistniałej sytuacji Dyrektor zawiadamia SANEPID oraz organ 

prowadzący szkołę. 
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XI. Żywienie dzieci  realizowane będzie przez firmę cateringową . 

  

1. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego 

przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, 

zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Odbywać  się będzie zmianowe 

wydawanie posiłków. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest 

czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Powinna być 

zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, 

2. Od dostawców cateringu  wymaga pojemników i sztućców jednorazowych 

odbywać się będzie odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i 

sztućców.  

3. Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, 

serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. 

Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną.  

4. Posiłki dostarczane przez firmę cateringową są przywożone w pojemnikach 

zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i 

sztućców będących na wyposażeniu szkoły,  naczynia i sztućce 

wielorazowego użytku stosowane w danej szkole będą myte zgodnie z 

zaleceniem. 

  

XII. Postanowienia końcowe:  

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez   

dyrektora.  

2. Wszelkich zmian w procedurach może dokonać dyrektor placówki przez 

uchylenie, zmianę lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów 

3. O zmianach w procedurach dyrektor informuje pracowników i rodziców 

dzieci. 

4. Procedury obowiązują do odwołania.  

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie dla rodziców 
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