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Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

 

1. Cele procedury 

 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny na terenie Niepublicznej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej 

nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi „Uczeń” w trakcie pandemii koronawirusa COVID-

19 

 

2.  Kogo dotyczy procedura (zakres procedury). 
 

Niniejsza procedura dotyczy: 
 

 wszystkich pracowników szkoły świadczących pracę na terenie placówki w trakcie 

trwania pandemii koronawirusa COVID-19,  

 

 rodziców (prawnych opiekunów), 

 

 uczniów.  
 

 

3. Ogólne zasady postępowania na terenie placówki 

 
1) Dyrektor szkoły wyznacza pracowników, którzy w trakcie pandemii świadczą 

pracę w normalnym trybie – tj. na terenie zakładu pracy. 

 

2) Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii 

odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą 

procedurą, a także za bezpieczeństwo uczniów, pozostałych pracowników  

i własne oraz higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi. 

 

3) Do szkoły nie będą wpuszczani: uczniowie oraz pracownicy z objawami 

chorobowymi wskazującymi na infekcję. 

 

4) W szkole  pracownicy nie muszą, ale jeżeli chcą to mogą zakrywać usta i nos. 

 

5) Uczniowie mają obowiązek zasłaniania maseczką ust i nosa podczas pobytu  

w części wspólnej szkoły (korytarz). 

 

6) Pracownicy przychodzą do pracy zgodnie z opracowanym harmonogramem 

pracy. 

 

7) Uczniowie  przyprowadzani przez rodziców (prawnych opiekunów) 

odprowadzają ich do bramki w górnej części schodów, po czym uczeń 

przebiera się i udaje do sali świetlicowej lub lekcyjnej. 

 

8) Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą zachowują odstęp minimum 1,5 

metra od siebie. 
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9) Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie placówki do minimum. Na 

teren szkoły nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu 

przebywania na terenie placówki. Dopuszcza się w szczególnych, 

uzasadnionych przypadkach przebywanie osób trzecich - tylko osoby zdrowe,  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk), za wyjątkiem sal pobytu dzieci. 
 

4. Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników  

w miejscu pracy  

 
1) W trakcie wykonywania pracy każdy pracownik może skorzystać ze środków 

ochrony indywidualnej w postaci gumowych rękawiczek, maseczek, fartuchów 

ochronnych oraz przyłbic. 

 

2) Rekomenduje się używanie osłony nosa i ust przez pracowników szkoły  

w przestrzeni wspólnej (korytarz, sekretariat, pokój nauczycielski) oraz  

w kontakcie z rodzicami czy innymi osobami z zewnątrz. 

 

3) Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe zostają wyrzucone do 

kosza na śmieci, a przyłbice zdezynfekowane przez użytkownika. 

 

4) Łazienki i umywalki w salach wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk na bazie 

alkoholu (minimum 60%). 

 

5) Przed przystąpieniem do pracy oraz po jej zakończeniu pracownicy zobowiązani 

są do umycia i zdezynfekowania rąk oraz do ich regularnego mycia w ciągu dnia. 

 

6) Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach 

szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk. 

 

7) Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu w łazience 

pracowniczej, łazienkach dla uczniów i przy umywalkach w salach lekcyjnych. 
 

8) Nauczyciele i pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą  

i wychowankami, w każdej przestrzeni placówki min. 1,5 m.. 

 

9) Osoby wchodzące na teren szkoły, które nie są uczniami i pracownikami, wpisują 

się do „Księgi ewidencji wejść”.  
 

5. Organizacja opieki i zajęć w placówce 

 

1) Dana  klasa, w  miarę  możliwości  organizacyjnych,  będzie  przebywać  

w wyznaczonej, stałej sali. 

 

2) Z sal lekcyjnych i  świetlicy zostały usunięte wszystkie zabawki, których nie 

da się zdezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, 

np. piłki, skakanki, obręcze, należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

 

3)  Uczeń nie może przynosić ze sobą do placówki żadnych zabawek lub 

przedmiotów  niepotrzebnych bezpośrednio do przebiegu procesu 

dydaktycznego. W uzasadnionych przypadkach (np. dziecko z orzeczeniem 

PPP) po uzgodnieniu z wychowawcą może przynieść swoją zabawkę,  jednak 

powinna ona być możliwa do zdezynfekowania. 
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4) Na terenie szkoły znajduje się minimum 1 termometr bezdotykowy, który 

będzie dezynfekowany po każdorazowym użyciu. 

 

5) Uczniowie  nie dotykają odzieży innych dzieci  pozostawionych w szatni. 

 

6) Nie ma możliwości zostawiania w szkole rowerów, hulajnóg i innych 

sprzętów przyniesionych z domu. 

 

7) Zaleca się załatwianie wszystkich spraw związanych z kontaktem z  rodzicami 

telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny. 

 

8) Wszystkie rozmowy rodziców z dyrekcją i nauczycielami odbywać się mogą 

wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego Librus, z zachowaniem środków ostrożności (maseczka 

ochronna, rękawiczki, dystans społeczny)  

 

9) „Poranki dla Pana Boga” będą odbywały się w dwóch grupach: 1-4 oraz 5-8  

w osobnych salach o godz. 8.40 – 8.50. 

 
 

6. Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na 

dyrektorze  

 

Dyrektor: 

 
1) Odpowiedzialny jest  za  wdrożenie  procedury,  zapoznanie  z  nią  

pracowników i rodziców. 

 

2) Wyznacza pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę  

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

 

3) Umieszcza w łatwo dostępnym miejscu Procedury na wypadek zagrożenia 

COVID – 19 i numery telefonów do Organu Prowadzącego, Kuratora Oświaty, 

Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie. 

 

4) Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie 

z powierzonymi im obowiązkami. 

 

5) Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci  

w placówce. 

 

6) Kontaktuje się lub wyznacza osobę do kontaktu z rodzicem/opiekunem 

prawnym – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich 

dziecka. 

 

7) Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub 

pracownika. 

 

8) Współpracuje ze służbami sanitarnymi. 

 

9) Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia. 
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10) Zapewnia taką organizację, która uniemożliwi bezpośredni kontakt ze sobą 

poszczególnych grup dzieci. 

 

11) Za pomocą poczty elektronicznej (dziennika Librus) informuje rodziców  

o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia. 

 

Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia: 
 

1) Sprzęt i środki czystości do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne 

korzystanie z pomieszczeń oraz sprzętów znajdujących się w szkole; 

 

2) Przy wejściu do budynku, w szatni, w toaletach i w salach umieszczono 

podajniki z płynem dezynfekującym oraz instrukcję informującą o sposobie 

jego zastosowania. 

 

3) Wszyscy pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej: 

rękawiczki, maseczki /przyłbice ochronne oraz płyn dezynfekcyjny. 

 

4) W łazienkach znajdują się plakaty z instrukcją mycia rąk. 

 

 

5) Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, 

zaopatrzone zostało w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch oraz płyn do 

dezynfekcji rąk. 
 

 

  

7. Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na nauczycielach 

 

Nauczyciele: 
 

1) Odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów od momentu przyprowadzenia do sali 

do chwili odebrania przez rodziców lub osobę upoważnioną. 
 

2) Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują  

w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. 

 

3) Dbają o to by uczniowie w ramach grupy unikały ścisku i bliskich kontaktów.  
 

4) Może organizować wyjścia 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.  

 

5) Wietrzą salę, w której organizują zajęcia, co najmniej raz na godzinę. 

 

6) Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

 

7) Organizują pokaz właściwego mycia rąk. Przypominają i dają przykład mycia rąk. 
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8) Na początku każdej lekcji pilnują, aby uczniowie umyli ręce. 

 

9) Nie organizują większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. 

 

10) Informują rodziców o zakazie przynoszenia przedmiotów przez dzieci z domu  

i egzekwują ten zakaz. 

 

11) Prowadzą zajęcia zgodnie z podziałem godzin w formie określonej w danym 

czasie przez dyrektora szkoły bądź ministra – stacjonarnie, zdalnie bądź w formie 

mieszanej; 

 

12) Dezynfekują pomoce naukowe używane w czasie zajęć; 

 

13) Zwracają uwagę na to, by uczniowie używali własnych przyborów do pisania, 

rysowania, książek/ćwiczeń. 

 

14) Informują dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych 

dzieci. 

 

15) Zgłaszają rodzicom telefonicznie niepokojące objawy u dziecka oraz obligują 

rodzica do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki. 

 

16) Zachowują dystans społeczny, w każdej przestrzeni placówki min. 1,5 m 

 

8. Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na rodzicach 

 

Rodzice: 
 

1) Przyprowadzają do placówki dziecko zdrowe, bez objawów sugerujących jakąkolwiek 

chorobę. 

 

2) Przyprowadzają i odbierają dziecko osobiście, w przypadkach uzasadnionych mogą to 

uczynić osoby przez nich pisemnie upoważnione. Przyprowadzają/ odbierają dziecko 

do/ze szkoły wyłącznie osoby zdrowe. Dopuszcza się samodzielne przychodzenie  

i wychodzenie ucznia ze szkoły, które posiada na to zgodę rodziców. 

 

3) Jeśli objawy infekcji występujące u dziecka są spowodowane alergią, zobowiązani są 

dostarczyć odpowiednie zaświadczenie od lekarza.  

 

4) Wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w czasie pobytu w placówce. 
 

5) Przyprowadzając/odbierając dzieci do/ze szkoły rodzice są obowiązani zachować 

dystans społeczny min. 1,5 metra w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich 

rodziców. 

 

6) Na życzenie i odpowiedzialność rodzica dziecko może nosić maseczkę podczas zajęć. 

 

7) Niezwłocznie informują dyrekcję szkoły w sytuacji objęcia rodziny 

kwarantanną/izolacją. 

 

8) Nie posyłają dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub 

w izolacji. Dziecko pozostaje wraz z domownikami w domu oraz stosuje się do 

zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 
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9) Nie pozwalają dziecku na zabieranie żadnych przedmiotów i zabawek.  

W uzasadnionych przypadkach (np. dziecko z orzeczeniem PPP) po uzgodnieniu  

z wychowawcą może przynieść swoją zabawkę,  jednak powinna ona być możliwa do 

zdezynfekowania. 
 

10) Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślają, że 

powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie 

podawać ręki na powitanie. 

 

11) Uczulają dziecko na reagowanie na polecenia, nakazy i zakazy  nauczyciela 

wynikające ze stosowania reżimu sanitarnego. 
 

12)  Kontaktują się z nauczycielami telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny.  

W razie konieczności spotkania z nauczycielem rodzic jest zobowiązany umówić się 

wcześniej mailowo oraz zachować wszystkie zalecane środki ostrożności (maseczka, 

rękawiczki lub dezynfekcja rąk). 

 

13)  Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania. Dają dobry przykład własny. 

 

14)  Po odebraniu dziecka niezwłocznie opuszczają teren szkoły
 

 

9. Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na osobach 

sprzątających: 

 

Pani sprzątająca: 
 

1) Dezynfekuje  zabawki,  przybory  sportowe,   np.  piłki,  skakanki,  obręcze.  Myje  

i dezynfekuje poręcze,  włączniki  światła,  klamki,  uchwyty,  poręcze  krzeseł,  

siedziska  i  oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, 

drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), 

kurki przy kranach. 
 

2) Stosuje się do wytycznych zawartych w instrukcji dezynfekcji sprzętów. 

 

3) Wietrzy pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać 

dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów. 
 

4) Pracuje w rękawiczkach bądź często dezynfekuje ręce. 

 

5) Zachowuje dystans społeczny między pracownikami i uczniami min. 1,5 m. 
 

Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów 

 
1) Wszystkie sprzęty oraz narzędzia wykorzystywane do sprzątania, po 

zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w wymaganiach GIS. 

 

2) Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka 

do dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%),

 dostępnego w szkole. 
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10.  Przyprowadzanie i odbiór dzieci ze szkoły. 
 

1) Rodzic nie jest wpuszczany na teren szkoły. Uwaga: z wyłączeniem rodziców 

pierwszoklasistów  na okres 01-30.09.2021 r. 

 

2) Ucznia do szkoły przyprowadza tylko jedna osoba. Do przedsionka szkoły 

wpuszczane są osoby w odstępach czasowych, tak by było możliwe zachowanie 

dystansu między nimi min. 1,5m. Każdy rodzic dzwoni domofonem – podaje imię i 

nazwisko ucznia wchodzącego do szkoły.  Rodzic w maseczce ochronnej jest 

wpuszczany z uczniem do przedsionka szkoły – barierki w górnej części schodów, 

gdzie następuje pożegnanie z opiekunem- uczeń już samodzielnie przechodzi do 

szatni, następnie na świetlicę lub do sali lekcyjnej. 

 

3) Po wejściu do sali uczeń myje ręce. Nauczyciel upewnia się, że uczeń umył ręce. 

 

4) Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby 

upoważnionej imienia i nazwiska dziecka przez domofon przy drzwiach wejściowych 

do budynku, następnie dziecko zostaje przyprowadzone do barierki w górnej części 

schodów przez nauczyciela pełniącego dyżur. 

 

5) Dziecko rozbiera i ubiera się w szatni samodzielnie. 

 

 

11. Żywienie 

 

II śniadanie 

 

Każda klasa przerwę śniadaniową spędza w sali lekcyjnej, pod opieką nauczyciela 

prowadzącego lekcje poprzedzającą. Dzieci spożywają śniadanie tylko i wyłącznie ze 

swoich pudełek i bidonów. Nauczyciel pilnuje, aby dzieci umyły ręce przed i po 

posiłku. 

 

Obiad 

 

1) Uczniowie mogą skorzystać z żywienia dostarczanego przez firmę cateringową. 

 

2) Uczniowie jedzą obiad w swoich salach lekcyjnych – pod opieką nauczyciela, 

z  którym mieli poprzedzającą lekcję.   

 

3) Obiad wydają osoby wyznaczone przez dyrekcję (zanoszą posiłki do sal lekcyjnych).    

Po każdej grupie, zobowiązane są one zdezynfekować ręce.  

 

4) Dzieci podczas obiadów korzystają z jednorazowych pojemników i sztućców 

dostarczanych każdorazowo przez firmę cateringową. Po spożyciu, opakowania  

i sztućce zostają wyrzucane.  

 

5) Nauczyciele są odpowiedzialni za dopilnowanie umycia przez uczniów rąk przed  i po 

posiłku.  

 

12. Wyjścia na zewnątrz 
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1) 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.  

 

2) W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie mogą korzystać z terenu 

zielonego   nieopodal szkoły, pod nadzorem nauczyciela sprawującego dyżur lub 

prowadzącego zajęcia. 

 

3) Grupy uczniów nie mogą przebywać równocześnie na tej samej przestrzeni. 
 

 

13. Przerwy 

 

1) Uczniowie wychodzą z klasy na przerwę zgodnie z określonym, podanym do 

wiadomości harmonogramem:  

 

 Klasa 1 i 2 – przerwę spędza w sali 

 Klasa 3 – wychodzi na przerwę na korytarz w prawym skrzydle szkoły 

 Klasa 4 i 5 naprzemiennie z klasą 6 i 7 co drugą przerwę spędza na korytarzu  

w lewym skrzydle szkoły lub w sali lekcyjnej  

 Klasa 8 w sali na parterze 

 W pogodne dni klasa z nauczycielem pełniącym dyżur może odbywać przerwę na 

zewnątrz budynku (np. spacer). 

 

 

2) W czasie przerwy nauczyciele dyżurujący czuwają, by uczniowie przebywali na 

określonym piętrze lub na zewnątrz nie kumulując się w dużych grupach. 

 

3) Sala lekcyjna jest wietrzona min. 1 raz na godzinę – może pokrywać się to z czasem 

ustalonym na przerwę. 
 

 

14. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

 

Zasady korzystania z biblioteki związane z aktualnym reżimem sanitarnym są 

określone w aneksie do regulaminu biblioteki szkolnej. 
 

15.  Zasady korzystania ze świetlicy 

 

Zasady korzystania ze świetlicy związane z aktualnym reżimem sanitarnym są 

określone w aneksie do regulaminu świetlicy. 

 

16. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

COVID-19: 

 
1) W szkole wyznaczone zostało miejsce do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy 

chorobowe. Zaopatrzone jest w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny 

oraz płyn do dezynfekcji rąk. 

 

2) W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, 

gorączka, duszności, katar, wymioty, biegunka, nieswoista wysypka na skórze,  
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zapalenie spojówek), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego 

specjalnie przygotowane miejsce. 

 

3) Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę 

go zastępującą. 

 

4) Dyrektor lub osoba go zastępującą natychmiast kontaktuje się telefonicznie  

z rodzicem/opiekunem/ dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka  

z placówki informując o powodach. 

 

5) W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, 

dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową 

Stację Epidemiologiczną. 

 

6) Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami 

pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. 

 

7) Opiekun grupy, jeśli jest to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali,  

a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta  

i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, 

powierzchni dotykowych, zabawek). 

 

8) Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje 

wszelkie wymagane i niezbędne środki bezpieczeństwa. 

 

9) Rodzice izolowanego, odbierają dziecko ze szkoły przy głównych drzwiach 

wejściowych do budynku placówki. 

 

10) Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje  

i polecenia przez nią wydawane. 

 

11) W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie 

przerywa swoją pracę i informuje o tym dyrektora lub osobę wyznaczoną – 

zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do 

przenoszenia zakażenia. 

 

12) Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia 

COVID-19 jest myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, 

poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. 

 

13) Miejsce, które przeznaczone było do izolacji po opuszczeniu go  przez osobę  

z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe. 

 

14) Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach 

chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia 

COVID-19. 

 

15) Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych 

działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 
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16) 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 informuje organ prowadzący i kontaktuje się  

z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, 

instrukcji do dalszego postępowania. 
 

17. Przepisy końcowe 

 
1) Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Niepublicznej Chrześcijańskiej Szkole 

Podstawowej nr 2  z Oddziałami Integracyjnymi Uczeń od dnia 01 września 2021 r. 

do czasu ich odwołania. 

 

 

 

2) Wszyscy, których ta procedura dotyczy zobowiązani są do bezwzględnego jej 

przestrzegania i stosowania. 

 

3) Procedury mogą ulec aktualizacji na wniosek dyrektora w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną w sytuacji zmian aktów prawnych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


