
 

 

Załącznik Nr 1 

Do Zarządzenia Nr 1/2021/2022 

Z dnia 31.08.2021r. 

PROCEDURY 

zapewniające bezpieczne funkcjonowanie 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia 

 w Łękach Górnych 

w czasie epidemii COVID-19. 

 z uwzględnieniem zaleceń wskazanych  

w  wytycznych MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół  

i placówek, wytycznych GIS dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w szkole podstawowej oraz aktualnych przepisów prawa. 

 

I. POSTANOWIENIA   OGÓLNE 

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w  Publicznej Szkole 

Podstawowej w Łękach Górnych  odpowiada Dyrektor szkoły 

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. Od 1 września 2021 roku zajęcia w Publicznej Szkole Podstawowej w Górnych prowadzone 

będą w systemie stacjonarnym.  

4. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych lub w izolacji. 

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



objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do  

i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

6. Wszystkich wchodzących do budynku szkolnego obowiązuje dezynfekcja rąk, natomiast na 

terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

7. Na terenie placówki do minimum ograniczone jest przebywanie osób trzecich. Jeżeli 

zachodzi taka konieczność osoby te zobowiązane są stosować osłonę ust i nosa, dezynfekcję 

rąk lub rękawiczki jednorazowe, zachowanie odstępu oraz ograniczenie kontaktu.  

8. Pracownicy bezpośrednio obsługujący klientów obowiązkowo stosują maseczki                            

i rękawiczki jednorazowe.  

9. Opiekunowie odprowadzający dzieci klas I-III mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 

szkoły (nie mogą przekraczać obowiązujących stref) 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 ( osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk). Wyznaczony pracownik wpuszcza do szatni szkolnej nie więcej 

niż 3 rodziców z dziećmi, ktoś wychodzi, ktoś wchodzi. Dzieci z oddziałów szkolnych 

wchodzą głównym wejściem do szatni, klasy I-VIII wejściem od strony wschodniej. Po 

wyjściu z szatni uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce. 

10. Dzieci i nauczyciele przebywający w szkole powinny w miarę możliwości starać się 

zachować dystans od innych osób. W przestrzeniach wspólnych jest obowiązek noszenia 

maseczek (osłona ust i nosa). 

11. Na tablicy ogłoszeń w holu oraz przy każdym telefonie znajdują się numery telefonów do 

organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz 

służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych.   

12. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz 

obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 

 



13. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu  

i opieki do przedszkola, szkoły, odbywa się na zasadach obowiązujących  

w transporcie publicznym. 

14. Pomiaru temperatury ciała dziecka/pracownika dokonuje się, jeśli zaistnieje taka 

konieczność. 

 

II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

 

Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest: 

1. Przestrzegać podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i 

kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

2. W przestrzeniach wspólnych jest obowiązek noszenia maseczek (osłona ust i nosa) przez 

nauczycieli i pracowników szkoły. 

3. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku szkoły. 

4. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;  

5. W miarę możliwości starać się zachowywać dystans między sobą. 

6. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 

kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora 

szkoły. 

7. Personel kuchenny oraz pracownicy obsługi sprzątającej powinni ograniczają kontakty z 

uczniami i nauczycielami do minimum. 

Nauczyciel: 

1. Nadzoruje przestrzeganie przez uczniów obowiązujących w placówce zasad  

ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny. 

2. Egzekwuje obowiązek zasłaniania ust i nosa przez uczniów w wspólnej przestrzeni. 

3. Egzekwuje zasadę zachowania odległości np. podczas przerw, w szatni oraz na boisku 

szkolnym i placu zabaw. 

4. Organizuje wyjścia poszczególnych grup/klas na teren szkoły (na świeże powietrze) tak, 

aby była możliwość zachowania odstępu, natomiast na placu zabaw może przebywać jedna 

grupa 

5. Organizuje przerwy dla swojej grupy (dotyczy dzieci młodszych), adekwatnie do ich 

potrzeb, nie rzadziej niż po 45 minutach. 



6. Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, przy jednej 

zabawce na placu zabaw lub zabawie/ćwiczeniu na boisku szkolnym. 

7. Pilnuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników. 

8. Pilnuje, aby klasy były wietrzone w czasie przerwy, a w razie konieczności także w czasie 

zajęć. 

9. Na bieżąco aktualizuje numery telefonów do rodziców, aktualna lista znajduje  

się w sekretariacie szkoły 

 

III.  ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPIEKA NAD DZIEĆMI 

1. Uczniowie poszczególnych klas na stałe mają przydzielone sale lekcyjne do których 

według planu lekcji przychodzą nauczyciele. 

2. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego rodzic/opiekun za zgoda 

dyrektora szkoły może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rak, tylko osoba 

zdrowa) 

3. Jeżeli dziecko/uczeń wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie 

podwyższony (min. 380C) nie zostanie w tym dniu przyjęte do szkoły. 

4. Jeśli uczeń lub pracownik szkoły ze względów zdrowotnych nie może nosić maseczki, 

zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie lekarskie. 

5. 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 powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Dziecko/uczeń nie powinien zabierać 

ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 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.  

6. Jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe, uczniom zapewnia się pobyt na świeżym 

powietrzu w czasie przerw i niektórych zajęć. 

7. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. Regulamin korzystania z zajęć świetlicowych określa 

zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.  

8. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej zawarte są w regulaminie. 



9. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, znajdują 

się przed wejściem go gabinetu.  

10. Wyposażenie sal dydaktycznych, sal lekcyjnych i placu zabaw stanowią meble, zabawki, 

przedmioty oraz sprzęt, który może być poddany codziennej dezynfekcji. 

11. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 

12. Nauczyciele posiadają aktualne telefony do rodziców niezbędne w razie szybkiej  

i skutecznej komunikacji. 

13. Dzieci/uczniowie korzystają z urządzeń na placach zabaw (z zachowaniem zmianowości 

grup). Przed wyjściem na plac zabaw nauczyciele uzgadniają między sobą, gdzie dana 

grupa będzie przebywała.  

14. W małej sali gimnastycznej może przebywać tylko jedna grupa.  

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

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe takie jak: 

koszykówka, piłka ręczna i zastąpić je innymi – np. siatkówką, lekkoatletyką, treningiem 

przekrojowym, tenisem stołowym i ziemnym, badmintontem.  

16. Jeżeli jest taka możliwość, zajęcia wychowania fizycznego powinny odbywać się na 

otwartej przestrzeni. 

17.  Zachorowanie ucznia – zasady postępowania. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia 

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

gorączkę, kaszel – izoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.   

 

IV ŻYWIENIE 

 

1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne 

pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności 

dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość 

stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków 

ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 



sztućców, a także higieny osobistej. 

2. W miarę możliwości spożywanie posiłków powinno się odbywać przy stolikach  

z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest 

czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. 

3. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie 

posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego  

i higienicznego spożycia posiłku. 

4. Z jadalni usunięte zostają dodatki takie jak: cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, 

serwetki. Dania i produkty będą  podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę 

stołówki. 

5. Pracownicy obsługi przed dostarczeniem posiłków do sali zobowiązani są zdezynfekować 

ręce.  

6. Czynności mycia i dezynfekcji w pomieszczeniach kuchennych przeprowadza się zgodnie 

z przyjętymi procedurami. Dodatkowo zachowane są szczegółowe zasady ostrożności. 

7. Pracownicy, którzy odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają 

rękawiczki oraz maseczki ochronne. Wyrzucają wszelkie opakowania,  

w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli 

rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać  

w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie. 

8.  Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny  

z obowiązującymi przepisami. 

 

V. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

 

1. Przy wejściach do budynku szkoły umieszczono pojemnik z żelem do dezynfekcji rąk, 

instrukcję oraz informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk. 

2. 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. 

3. Mycie i dezynfekcję powierzchni i pomieszczeń odbywa się zgodnie z planem higieny.  

4. Codziennie, po wyjściu dzieci/uczniów ze szkoły (aby nie narażać ich na wdychanie 

oparów środków dezynfekujących) przeprowadzana jest dezynfekcja ciągów 

komunikacyjnych, poręczy, włączników światła i dzwonka, klamek, uchwytów przy 

szafkach w klasach, poręczy krzeseł, siedzisk i oparć krzeseł, blatów stołów, z których 



korzystały dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowych do placówki, zabawek i sprzętów  

z których korzystały dzieci w ciągu dnia, termometrów, szafek w szatni (powierzchnie 

dotykowe), klawiatur i telefonów, kurków przy kranach, toalet dla personelu i dzieci oraz 

wszystkich przyborów do ćwiczeń (piłki, skakanki itp.) wykorzystywanych podczas zajęć 

w danym dniu 

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. 

6. Urządzenia na placu zabaw, z których korzystały dzieci w danym dniu są w tym dniu 

dezynfekowane przez wyznaczonego pracownika. 

7. Z użytkowania wyłączone są urządzenia, sprzęty  ogrodowe oraz piaskownice, które nie 

mogą być poddane dezynfekcji . 

8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy jest myty lub dezynfekowana po każdym 

dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

9. Podczas mycia i dezynfekcji pracownicy pracują w rękawiczkach. Stosują ściśle zasady 

ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania.  

10. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być 

uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na 

odpady zmieszane. 

11. Dyrektor monitoruje codzienne prace mycia i dezynfekcji. 

 

Dezynfekcja zabawek, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu 

sportowego. 

W dobie epidemii COVID – 19 obowiązuje szczególny zakres dezynfekcji ustalony przez 

dyrektora szkoły. 

Procedura mycia i dezynfekcji zabawek 

Zabawki plastikowe, metalowe, drewniane 

Najłatwiejszą w utrzymaniu czystości grupą zabawek są te wykonane z plastiku, metalu lub 

drewna, w szczególności, jeżeli są to przedmioty dużych rozmiarów. Należy czyścić je za 

pomocą ciepłej wody z mydłem. Po myciu upewnić się, że zabawka została dokładnie wytarta 

i wysuszona. Następnie każdy przedmiot przecieramy ścierką nasączoną odpowiednim 

środkiem dezynfekującym. 

 



W czasie epidemii COVID wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe zostają usunięte 

i schowane w zabezpieczonych workach – niemożliwe do użycia ze względu na brak 

możliwości skutecznej dezynfekcji: 

Sprzęty elektroniczne 

Sprzęty elektroniczne nie mogą być czyszczone z użyciem dużej ilości wody. Ich mycie 

i czyszczenie polega na dokładnym przetarciu gąbką nasączoną wodą z dodatkiem szarego 

mydła. Następnie zabawkę należy dokładnie wytrzeć ściereczką nasączoną środkiem 

dezynfekującym - może być to ten sam środek, którego używa się do dezynfekowania zabawek 

drewnianych i plastikowych. Podobnie, jak w przypadku wcześniej opisanych zabawek - 

przedmioty należy dokładnie wysuszyć przed udostępnieniem dzieciom. 

W czasie epidemii COVID 19 nie używa się instrumentów z ustnikami. 

Plastelina, ciastolina, narzędzia do wycinania 

Wszelkie narzędzia służące do przycinania ciastoliny i plasteliny należy myć i dezynfekować 

zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zabawek plastikowych. Narzędzia te mogą być myte 

w zmywarce do naczyń (jeżeli nie posiadają drewnianych elementów). Po umyciu każdy 

przedmiot przecieramy ścierką nasączoną odpowiednim środkiem dezynfekującym.  

Po upływie czasu wskazanego przez producenta zabawkę należy opłukać wodą w celu pozbycia 

się nieprzyjemnego zapachu użytego środka dezynfekującego. 

Plastelinę oraz ciastolinę wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta. 

Kredki 

Ze względu na charakterystyczny surowiec, z którego wykonane są kredki - nie zaleca się mycia 

ich z użyciem wody. Kredki, z których korzysta więcej niż jedno dziecko, w celu dezynfekcji 

przecierać chusteczką nasączoną preparatem dezynfekującym. 

Książki 

Rutynowe czyszczenie książek powinno polegać na wycieraniu z kurzu suchą ściereczką. 

Widoczne zabrudzenia okładek przecierać lekko zwilżoną chusteczką. W celu dezynfekcji 

przetrzeć okładkę książki chusteczką nasączoną odpowiednim preparatem, a następnie wytrzeć 

do sucha. 

 



Sprzęt i wyposażenie sportowe oraz wyposażenie na placu zabaw. Mycie i dezynfekcja 

następuje po każdej grupie dzieci korzystających z tego sprzętu/wyposażenia w sali 

gimnastycznej, na boisku szkolnym lub na placu zabaw. Wyposażenie stałe w sali 

gimnastycznej, na boisku szkolnym lub na placu zabaw  można dezynfekować przy pomocy 

oprysku specjalnie przygotowanym roztworem. 

 

VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników 

szkoły. 

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. W pracownicy powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które 

zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, można na ich prośbę zastosować 

rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas 

przerw międzylekcyjnych) 

3. W placówce zostało przygotowane pomieszczenie służące do izolacji ucznia lub pracownika 

szkoły w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. Pomieszczenie  

to wyposażone jest w środki ochrony i płyn dezynfekujący. 

4. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących u nich objawów choroby 

zakaźnej 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. 

5. 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. O tym fakcie 

należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i umieścić taką osobę  

w przeznaczonym na ten cel pomieszczeniu. Jeżeli sytuacja ta dotyczy nauczyciela – 

dyrektor zapewnia jego zastępstwo. 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi  

w szkole procedurami, przeprowadza się dezynfekcję 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. 

8. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona ustala listę osób przebywających  

w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana 

o zakażenie i stosuje wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszące się do osób, 

które miały kontakt z zakażonym. Dyrektor kontaktuje się z Powiatowa Stacją 

Epidemiologiczną i postępuje według jej dalszych zaleceń. 

9. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 

zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu  w placówce, 

Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem 

uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.  

10. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych 

dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.  

 

VII. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

1. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z obowiązującymi 

 w szkole Procedurami bezpieczeństwa  zamieszczonymi na tablicy informacyjnej oraz 

stronie internetowej szkoły: www.zslekigorne.edupage.org 

2. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka  do szkoły, 

jeśli wcześniej dziecko chorowało.  

3. Przestrzegają wytycznych dotyczących zakazu przynoszenia zabawek i innych 

niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko/ucznia do szkoły. 

4. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą 

z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, niepożyczaniu przyborów szkolnych, 

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

zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

5. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i 

odbierania telefonów od dyrektora, nauczyciela lub pracownika szkoły.  

 

VIII. Przepisy końcowe  

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Publicznej Szkole Podstawowej w Łękach Górnych 

od dnia 1 września 2021 r.  



2. Wszyscy pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach Górnych oraz 

rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani się do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.  

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 



 

Załącznik nr 3 



 



 

 

 

Załącznik nr 4 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 
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