
 

PROCEDURY ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY  

W KURZĘTNIKU PODCZAS PANDEMII COVID-19 

 

 

Załącznik nr 1 

Do zarządzeni 2/2021 

Dyrektora Zespołu Szkól  

im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku  

 

I. Procedura organizacji opieki w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. 

Władysława Jagiełły w Kurzętniku obowiązująca od 18 stycznia 2021r. podczas 

panującej pandemii COVID-19 

Cel procedury:  

 Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie szczegółowych zasad 

organizacji pracy na terenie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. 

Władysława Jagiełły w Kurzętniku , zapewniających bezpieczeństwo i ochronę 

przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego 

funkcjonowania tej placówki.  

Zakres stosowania procedury dotyczy: 

 wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej, świadczących pracę na terenie 

placówki w trakcie trwania pandemii COVID-19 

 wszystkich uczniów, korzystających z opieki  i nauczania w Szkole 

Podstawowej oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. 

 

1. 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, 

2. Uczniowie klas IB, IIC, IIIB wchodzą do szkoły i opuszczają szkołę po zajęciach 

wejściem od strony Gimnazjum, uczniowie klas IA, IIA, IIIA, IIB wchodzą i 

opuszczają szkołę po zajęciach głównym wejściem ( od strony Urzędu Gminy), 

lekcje rozpoczynają się zgodnie z planem,  

3. Każda klasa ma przypisaną salę lekcyjną do, której przychodzą nauczyciele  

danego przedmiotu,  



4. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania 

w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się 

z pozostałymi klasami, 

5. Przerwy lekcyjne odbywają się o różnych godzinach w celu ograniczenia kontaktu 

klas między sobą. Nauczyciele klas I-III ustalają harmonogram przerw między 

lekcyjnych w taki sposób by klasy nie kontaktowały się ze sobą, 

6. Pracownicy szkoły, uczniowie oraz rodzice przebywający na terenie szkoły mają 

obowiązek zachowania dystansu społecznego 1,5 m od siebie, Uczniowie mogą być 

przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/ opiekunów prawnych 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.  

7. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczone zostały informację o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy 

wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek zdezynfekować ręce, 

8. Rodzice/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,  

 powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

9. Na teren szkoły ograniczone zostaje przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego 

minimum, jeśli jest taka potrzeba Dyrektor zobowiązuje wszystkie osoby wkraczające 

na teren szkoły do stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, 

10. Na teren szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych) i  mogą poruszać się tylko w  wyznaczonych obszarach, 



11. Osoby z zewnątrz obowiązuje wpisanie się na listę znajdującą się przy wejściu głównym 

( od strony Urzędu Gminy), 

12. Załatwianie spraw w sekretariacie szkoły po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 

tel. 564740985, 

13. Grono Pedagogiczne, pracownicy administracji szkoły oraz dyrekcja zobowiązani są do 

szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia. 

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

14. Rodzice zobowiązani są do podania aktualnych numerów kontaktowych 

wychowawcom,  

15. Szkoła posiada dwa termometry bezdotykowe, które należy  dezynfekować po użyciu,  

16. Jeżeli pracownik szkoły 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), 

17. W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która 

umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 

szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie 

szkoły. Uczniowie zobowiązani są do zakładania maseczek podczas przerw w zajęciach 

na terenie szkoły, 

18. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, zostały usunięte z klas lekcyjnych, 

19. Po lekcji używane przybory, materiały, zabawki  wykorzystywane podczas zajęć należy 

czyścić lub dezynfekować,  

20. 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, 

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

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe, 



22. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, 

23. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

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

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć, 

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

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

26. Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku zaleca  korzystanie 

przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, 

w tym w czasie przerw, 

27. Uczeń nie może 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, 

28. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzony 

zostanie zapis, dotyczący zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do 

dezynfekcji rąk zostaną rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie 

rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w 

szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

29. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami,  

30.  Na czas pandemii wprowadzony i upowszechniony zostanie regulamin dotyczący 

zasad realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole z zachowaniem 

wszelkich zasad sanitarno-epidemiologicznych, 

31. Na czas pandemii wprowadzony i upowszechniony zostanie regulamin dotyczący zasad 

korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 

2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach, 

zgodnie z zachowaniem wszelkich zasad sanitarno-epidemiologicznych, 



32. Na czas pandemii we współpracy z higienistką szkolną tworzy się i wprowadza a 

następnie upowszechnia się wśród pracowników i uczniów zasady korzystania z 

gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania 

określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia 

i Narodowego Funduszu Zdrowia, 

33. Na czas pandemii w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w 

Kurzętniku  wyłącza się źródełka wody pitnej,  

34. W przypadku pojawienia się objawów typu katar, kaszel, gorączka nauczyciel- 

wychowawca informuje rodziców o pilnym odbiorze dziecka ze szkoły,  

35. Nauczyciele pełniący dyżur na przerwie zobowiązani są do zakładania przyłbicy bądź 

maseczki ochronnej,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 2 

Do zarządzeni 2/2021 

Dyrektora Zespołu Szkól  

im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku  

 

II. Procedura zachowania higieny osobistej, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i 

powierzchni w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w 

Kurzętniku obowiązująca od 18 stycznia 2021r. podczas panującej pandemii 

COVID-19 

Cel procedury:  

 Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie szczegółowych zasad 

organizacji pracy na terenie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. 

Władysława Jagiełły w Kurzętniku , zapewniających bezpieczeństwo i ochronę 

przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego 

funkcjonowania tej placówki.  

Zakres stosowania procedury dotyczy: 

 wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej, świadczących pracę na terenie 

placówki w trakcie trwania pandemii COVID-19 

 wszystkich uczniów, korzystających z opieki  i nauczania w Szkole 

Podstawowej oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. 

 

1. Na wejściu do szkoły  umieszczony zostanie pojemnik z płynem do dezynfekcji wraz z 

instrukcją dezynfekowania rąk oraz rękawiczki jednorazowe, na podłodze wyłożona 

zostanie mata dezynfekująca,  

2. Każdy przed wejściem do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Władysława 

Jagiełły w Kurzętniku jest zobowiązany zdezynfekować ręce i zasłonić usta i nos,  

3. Do obowiązków uczniów i pracowników szkoły jest należyte dbanie o regularne mycie 

rąk ciepłą woda z mydłem od razu po przybyciu do szkoły, po zabawie, po powrocie ze 

świeżego powietrza, przed i po posiłku oraz po skorzystaniu z toalety, 

4. Pracownicy dezynfekujący powierzchnie zobowiązani są do przestrzegania zaleceń 

producenta znajdujących się na środkach do dezynfekcji, po dezynfekcji konieczne 

wietrzenie pomieszczeń,  

5. Do obowiązku obsługi szkoły należy codzienne minimum dwa razy dziennie 

dezynfekować powierzchnie płaskie w tym blaty w salach, powierzchnie dotykowe - 

poręcze, klamki, klawiatury, włączniki, zabawki itp. Dezynfekcja toalet (kilka razy 



dziennie), z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności by dzieci  nie zostały narażone 

na wdychanie oparów ze środków do dezynfekcji,   

6. Po opuszczeniu przez uczniów szkoły pracownicy dezynfekują dokładnie wszystkie 

powierzchnie płaskie, zabawki, toalety oraz pozostałe wymienione w punkcie 4, wietrzą 

cały budynek, 

7. Dokonywana będzie codzienna kontrola prac porządkowych przez Dyrektora lub jego 

Zastępcę, 

8. Osoba dezynfekująca pomieszczenie lub powierzchnie, musi regularnie po każdej 

dezynfekcji danego pomieszczenia uzupełnić kartę mycia i dezynfekcji, 

9. Pracownicy szkoły zostają zaopatrzeni w razie potrzeby przez Dyrektora Zespołu Szkół 

im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku w środki ochrony osobistej tj. rękawice 

ochronne, maseczki, kombinezony, przyłbice, niezbędne do wykonywania zabiegów 

higienicznych,  

10. Na terenie całej szkoły, wywieszone zostaną procedury związane z myciem i 

dezynfekowaniem rąk przez dzieci i dorosłych procedury zdejmowania maseczek i 

rękawiczek,  

11. Zobowiązuje się rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli klas I – III do 

edukacji dzieci w zakresie: 

 prawidłowego korzystania z sanitariatów  

 mycia i dezynfekcji rąk po skorzystaniu z toalety, 

 mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach, 

 prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych sztućców, spożywanie 

posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów tylko z kubka 

przewidzianego dla danego dziecka itp.), 

 zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci i 

zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci, 

 prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w 

jednorazową chusteczki, 

 nauczyciele zobowiązani są po swoich zajęciach do zdezynfekowania swojego 

stanowiska i wywietrzenia sali lekcyjnej  

 

 

 



Załącznik nr 3 

Do zarządzeni 2/2021 

Dyrektora Zespołu Szkól  

im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku  

 

III. Procedura związana z zasadami przygotowywania posiłków i ich wydawania w 

Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku od 18 

stycznia 2021r.  podczas panującej pandemii COVID-19 

 

Cel procedury:  

 Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie szczegółowych zasad 

organizacji pracy na terenie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. 

Władysława Jagiełły w Kurzętniku , zapewniających bezpieczeństwo i ochronę 

przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego 

funkcjonowania tej placówki.  

Zakres stosowania procedury dotyczy: 

 wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej, świadczących pracę na terenie 

placówki w trakcie trwania pandemii COVID-19 

 wszystkich uczniów, korzystających z opieki  i nauczania w Szkole 

Podstawowej oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. 

 

1. Przy organizacji posiłków w szkole podstawowej w Zespole Szkół im. Władysława 

Jagiełły w Kurzętniku stołówka, kuchnia, jadalnia itp. Oprócz warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa odnoszących  się do funkcjonowania żywienia zbiorowego 

wprowadza się dodatkowo zasady szczególnej ostrożności dotyczącej zabezpieczenia 

pracowników np. odsunięcie stanowisk pracy, środki ochrony osobistej i dezynfekcja 

pomieszczeń, powierzchni itp. Należy dezynfekować stanowiska pracy, opakowania 

produktów, sprzęt kuchenny. Naczynia i sztućce należy wyparzać lub myć z dodatkiem 

detergentu w zmywarce w temp. 60o C 

2. Pracownicy kuchni zobowiązania są do noszenia podczas przygotowywania posiłków dla 

dzieci czepków, maseczek i rękawiczek jednorazowych,  

3. Pomoc nauczyciela, nauczyciel, osoby sprzątające nie mogą wchodzić do pomieszczeń 

kuchni,  



4. Posiłki muszą być przekazywane przez okienko bądź drzwi przy których znajduje się 

stolik, na który panie z kuchni stawiają posiłki, a dzieci pojedynczo w odstępach odbierają 

obiad siadając w wyznaczonym miejscu,   

5. Stałe stosowane dobrych praktyk higienicznych (regularne mycie rąk, powstrzymywanie 

się od niehigienicznych zachowań, na przykład kichania czy kaszlenia, przy produkcji lub 

styczności z żywnością, szczególna dbałość o czystość toalet itp.). 

6. Regularne wietrzenie pomieszczeń kuchni i zapleczy, 

7. Dezynfekcja stolików przed podaniem posiłków, 

8. Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z 

obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę, 

9. Dzieci spożywające posiłki przechodzą do stołówki zgodnie z harmonogramem załącznik 

nr 5 do zarządzenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Załącznik nr 4 

Do zarządzeni 2/2021 

Dyrektora Zespołu Szkól  

im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku  

 

I. Procedura dotycząca postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania lub 

na wypadek zachorowania czy zakażenia COVID-19, ucznia bądź pracownika 

Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, 

obowiązująca od 18 stycznia 2021r.  

Cel procedury:  

 Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie szczegółowych zasad 

organizacji pracy na terenie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. 

Władysława Jagiełły w Kurzętniku , zapewniających bezpieczeństwo i ochronę 

przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego 

funkcjonowania tej placówki.  

Zakres stosowania procedury dotyczy: 

 wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej, świadczących pracę na terenie 

placówki w trakcie trwania pandemii COVID-19 

 wszystkich uczniów, korzystających z opieki  i nauczania w Szkole 

Podstawowej oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. 

1. Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku ma obowiązek 

bieżącego śledzenia informacji GIS i Ministra Zdrowia dostępnych na odpowiednich 

stronach WWW, 

2. W Szkole Podstawowej Dyrektor, przeznacza jedno pomieszczenie do izolacji w razie 

podejrzenia zakażenia koronawirusem. W pomieszczeniu znajdują się środki ochrony, 

płyny do dezynfekcji, worki na odpady medyczne, 

3. Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku ma obowiązek 

niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika w przypadku wystąpienia u niego 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, a także – w takiej 

sytuacji – wstrzymanie przyjmowania kolejnych grup dzieci, powiadomienie właściwej 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i ścisłe stosowanie się do wydawanych 

instrukcji i poleceń, 



4. Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku ma obowiązek 

wdrażania dodatkowych procedur na zalecenie państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego, 

5. Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku  ma obowiązek 

przygotowania i umieszczenia w łatwo dostępnym miejscu potrzebnych numerów 

telefonów, w szczególności do służb medycznych i powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, 

6. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik nie przychodzi do pracy. 

Pracownik pozostaje w domu, informuje Dyrektora szkoły o swoim stanie zdrowia, 

następnie telefonicznie kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną bądź 

oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwoni pod nr 999 lub 

112 i informuje, że mógł zostać zakażony koronawirusem, 

7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, Dyrektor Zespołu Szkół im. 

Władysława Jagiełły w Kurzętniku niezwłocznie odsuwa go od wykonywania 

obowiązków, kieruje go do wyznaczonego pomieszczenia w celu izolacji, niezwłocznie 

informuje powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do 

wydanych instrukcji i poleceń, 

8. Na wypadek wystąpienia u ucznia  przybywającego w obiekcie objawów wskazujących 

na zarażenie koronawirusem, pracownik szkoły niezwłocznie informuje o tym fakcie 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku  i  kieruje dziecko do 

wyznaczonego wcześniej pomieszczenia w celu izolacji i zapobiegania 

rozprzestrzeniania się infekcji. Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły  

w Kurzętniku  niezwłocznie informuje powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną  

i stosuje się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń, 

9. W pomieszczeniu wyznaczonym do izolacji dziecko przebywa wraz z opiekunem 

ubranym w stosowny strój ochronny, 

10. Opiekun ma obowiązek zabezpieczenia własnego zdrowia, wchodząc do pomieszczenia 

izolacji musi mieć ubrany kombinezon, maseczkę jednorazową, przyłbice, 

11. W przypadku wystąpienia u ucznia podejrzenia zakażenia koronawirusem Dyrektor 

Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku niezwłocznie informuje rodziców 

lub opiekunów prawych dziecka o zaistniałej sytuacji, 

12. Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku ma obowiązek poddanie 

obszaru, po którym poruszał się pracownik bądź podopieczny gruntownemu sprzątaniu, 



zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręczy, uchwytów itp.), 

13. Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku ma obowiązek stosować 

się do zaleceń państwowego, powiatowego inspektora sanitarnego przy ustaleniu, czy 

należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek, 

14. W przypadku wystąpienia u pracownika bądź ucznia zakażenia koronawirusem, 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku wyznacza osobę, która 

sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie i miejscu, w którym 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem,  

15. Przedmioty, których dotykała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem, a nie ma 

możliwości poddania ich dezynfekcji zostają umieszczone w worku przeznaczonym na 

odpady medyczne (kolor czerwony), 

16. W szkole umieszcza się w widocznym miejscu potrzebne numery telefonów m.in. stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, dyrektora szkoły, sekretariatu,  

17. W przypadku wystąpienia zakażenia ustala się listy osób przebywających w tym samym 

czasie w części/częściach szkoły, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie  

i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych  

na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5/2021 

Do zarządzeni 2/2021 

Dyrektora Zespołu Szkól  

im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku  

 

HARMONOGRAM SPOŻYWANIA 

POSIŁKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WAŁDYSŁAWA 

JAGIEŁŁY W KURZĘTNIKU 

PRZEZ UCZNIÓW KLAS I-III 
 

KLASA GODZINA  

IA 10:15 

IB 10:30 

IIA 10:45 

IIC 11:00 

IIIA 11:15 

IIIB 11:30 
 

 

 
 


