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Załącmlknr 1 do ZarządzeniaNr 1/202l

z dria 14 stycznia 202l r, w sprawie

przed Covid-19

Dvrektora Szkoły Poclstai,vowej inl, Jana IIl Sobieskiego rv Porajor,vie

rvprowadzenia procedtrr ochrony Ltczniólv i pracownikórv placólvki

PROCPOI-iR ABEZP|ECZEŃSTWA PODCZAS DOWOZOW DO I ZE SZKOŁY

1. Z dowozlt do i ze szkoł,v mogą korzystać wyłącznie dzieci zdrowe,

2.Wprzypadkustwierdzeniaobjar'vówsugerr-rjącychlrystąpienieobjawór,v

clrorobowych wslrazujących na możlilvość wystąpienie choroby zakażnej dziecko nie

zostanie wpllszczolle do autobusu szkolnego. O zctislnieniu lej sYlttctcii

roclzice/prcLlvlli tlpiekunoy,i.e clzieckct ZoStttnc!zctll,ictcloll,tieni telefonicznie, ]ch

obollliclzkiem jesl ocJebl,ania clziecka osobiście lttb przez innc1 dortlslc1 osobę przez

nich upolvaznionc1,

3..Iezeliwdomudzieckaprzebyrł.aosobanakwarantanniellrbrvizolaciirvwarunkaclr

domowych dziecko. to nie moze skorzystać z dowozul do i ze szkoły,

4. Dziecko korzystające z transportu do szkoły iest zobowiązane posiadać przy sobie

nulner telefonu do roclzicow/prawrrych opiekunow, któ11, jest zobor,viązane udostępnić

rra ządanie osoby sprawujące opiekę podczas dol,vozl-t,

5. Dzteciwchoclzące c1o autobusu szkolnego zoborviązane są do ttzywania maseczek

zakrywającyclr usta olaz nos,

6. Przecl wejścienl clo aulobustt szkolnego t].zieci zoboll,iclzctne sc1 do clezynfekcji clloni

plynemdezynJbkcy.jnylltucloslępni,onypprzezostlbę,sllrcnl,ttjclcclopiekępoclczcts

dowożenia.

7. Dzieci wsiadają i wysiadają z autobusu szkolnego z zachowaniem odpowiedniego

dystansu.

8. w autobusie szkolnym dzieci są zobowiązane do zajmowania miejsc wskazanyclr

przezosobęsprawującąopiekępodczasclorł,oztt.Wmaseczkachochronnychmogą

siedziec obok siebie,

g.osobysprawr-rjąceopiekępoclczasdowozuzobowiązanesądoStosowaniapodczas

dowozu środkow ochrony osobistej, l j..jeclnorctztltvych rękaviczekoraz illaseczek lub

przyłbic.



10. Kierowca autobusu szkolnego zobowiązany jest do stosowania podczas dowozu

środków ochrony osobistej, tj. jednorazowych rękawiczek oraz maseczki lub

przyłbicy.
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Załączniknr 2 do LarządzeniaNr 1/202l Dyrektora Szkoły Podstawowej im, Jana III Sobieskiego w

z dnia 14 stycznia 202l r, w sprawie wprowadzenia procedur ochrony Llczniów i pracowników

przed Covid-19

PROCEDURAPRZYPROWADZANIAIODBIERANIADZIECIZESZKoŁy

Do przypro wadzaniar odbierani a dzieci ze szkoły uprawnionY jest wYłącznie rodzicl oPiekun

prawny dz\eckalub osoba upoważniona na piśmie,

Porajowie

placórvki

I.

1. Do szkoły przychodzi wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawow

sugerujących infekcję drog oddechowych oraz gdy domownicy nie

chorobolvych

przebyr,vają lv

izolacji w r,varltnkach domowych lr-rb 
"v 

izolac|i,

uczniowie mogą być przeprowadzalri do szkoły i z r-riej odbierani przez opiekunów

bezobjawor,vclrorobowychsugerującychilrfekcjędrogoddecl'rowych.Wdrodzedoi

ze szkoł,v opiekr_rnow ie z dz\ećmi orazuczniolł,ie przestrzegają aktualnych przepisorv

prawa dotyc zących zaclror,vani a w prze str-zen i publicznej,

opiektrnprzyprowadzającylubodbierającydzieckozeszkołymoŻewchodzićnateren

placowki jedynie c1o części r,vspólnyclr (korytarze), zaclrowrrjąc zasady:

- jeden opiekun z dzieckiern/ dziećmi,

-dystansuodkolejrregoopiekunazdzieckienr/dziećmiminr.1.5r.n"

- clystansu od pracownikow szkoł,v mirrr, 1,5 m,

-opiekunpowinienposiadacnraseczkęzakrywającąustainosorazrękarł.iczki
jeclnorazor,ve lub zdezynfekować ręce,

-opiekunowiniewolnolvchodzicdoświetlicyszkolnejiklaslekc-vjnych.

4.RodzicenieprzebywająnaterenieplacowkidłtrŻejrriŻistniejepotrzeba.

5. Rodzice dziecka nrają obow iązek zaopatrzyc clziecko w indyrvidrralną osłonę nosa i

ust do zastosowania w przestrzeni wspolnej szkoły oraz przęstrzeni Publicznej -

zgodnie z aktualnylrri przepisanli prar,va,

6. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabar,vek i zbędnych przedmiotow

(nie dotyczy uczniow ze specjalrrymi potrzebami edr-rkac_vjnymi),

7,UczeńcloszkołynroŻeprzyrrieśćprzyboryipoclręczniki'ktorervczasiezaięćmają

ż.

a_



8.

9.

znajdowac się na ławce szkolnej ucznia.IJczen nie moze wymieniać się pomocami

dydaktycznymi i przyborami z innymi kole gami or az nię możę ich poży czać.

Uczniowie samodzielnie rozbierają się przy swoich szafkach, zachowując odpowiedni

dystans 1,5m.

W sytuacji, gdy pracownik zauważy dziecko przychodzące do szkoły z objawami

mogącymi wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególnoŚci temPeratura

powyżej 38oC, kaszel, duszności), niezwłocznie powiadamia dyrektora lub

wicedyrektora. Wyznaczony pracownik przeprowadza ucznia do :vq.'znaczone

pomieszczenia w celu odizolowania ucznia, zachowując mim. 2 m odległoŚci od

innych osób. Dyrektor, wicedyrektor lub wyznaczony pracownik powiadamia rodzica

o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny Środek

transportu).
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Załącznlknr 3 do ZarządzeniaNr 1/2021 Dyrektora SzkoĘ Podstawowej im. Jana III Sobięskiego w Porajowie

z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procędur ochrony uczniów i Pracowników Placówki

przed Covid-19

P ROCED U RA ZAC HO\\AN l A/PRZE BYWAN IA W G ABI N ETACH LE KCYJNYC H

IJczeńdo szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć maią

znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Nie moze wynrieniać się pomocalni

clydaktycznymi i przyborami z innyrrri kolegarrri oraz nie może ich pożyczac,

W czasie lekcji każda klasa ma wyznaczony gabinet lekcl,jny , w którYm odbYwają się

zaięcia dydaktyczne:

1a-gabinet 118

2a - gabinet 1l7

2b - gabinet 102

3a - gabinet 116

wychodząc z klasy, uczniowie zakłaclają rrraseczki ochronne. w czasie przejścia i

przebywania w toalecie zacl_rorvują korrieczlry dl,stans społeczny 1,5m.

Przed lozpoczęciern zajęć 1ekcyjrrych pracowlik obsłrrgi wietrzy pomieszczenia,

W czasie |ekcji nartczyciel, w miarę rrrozliwości, otr,viera okna, natomiast podczas

przerw obowiązkowo!

1.

2.

a

4.
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Załączniknr 4 do ZarządzeniaNr 1/202 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie

z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki

przed Covid-l9

PROCEOURA PRZEBYWANIA/ ZACHOWANIA UCZNIÓW PODCZAS PRZERW

1. Uczniowie poza Saląlekcyjną w częściach wspólnych szkoły, zaŁJadają maseczki

ochronne, zasłaniająusta i nos.

2. Miejsca wyznaczone dla poszczególnych klas do przebywaniapodczas przelw

międzylekcyjnych:

Klasa la _ KoRYTARZ KoŁo MAŁEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

Klasa 2a - KORYTARZ 1 16-1 18

Klasa 2b - KORYTARZ 101-1 05

Klasa 3a - KORYTARZZIZ

3. Uczniowie korzystają ty|ko zwznac7jonych toalet. Toalety wyznaczone dla

poszczegÓInych klas:

Klasa la - KORYTARZ 1 16-1 1 8

Klasa Za-KOŁO STOŁOWKI

Klasa 2b - KORYTARZ 101-105

Klasa 3a - KORYTARZZIż



Zalącznik rrr 5 do ZarządzeniaNr l/2021 Dyrektora Szkoły Poclstar,vowej im. Jana III Sobieskiego w Porajor,vie

z clnia 14 stycznia 2021 r. r,v sprar,vie wprowadzerria procedur oclrrony ttczniów i pracowników Placówki

przed Covid- l9

PRocBouRł w CZASIE Z^JĘC SrECJALISTvCZNvCH

1. Uczniowie bezpośrednio przed wejściem do gabinetu dezynfekują ręce.

2, Zajęciaodbywać się będą w wyznaczonych gabinetach szkolnych.

3 . IJ czeńpodczas zajęc korzysta tylko z niezbędnych przyborów szkolnych.

4. Nauczyciel nie wykorzystuje podczas zajęó materiałów dydaktycznych, które nie

są odkazone lub których nie możnazdezynfekować.



Załączniknr 6 do ZarządzeniaNr l1202 1 Dyrektora Szkoły Podstar,vorvej irn. Jana III Sobieskiego w Poraiowie

z dnia l4 styczrria 2021 r, w sprawie wprowadzenia procedur ochrotry uczniólv i pracorvników Placólvki

przed Covid-19

PnOCrOUR ABEZPIECZEŃSTWA PODCZAS POBYTU I ZABAWY NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Na zajęcia świetlicowe mogą Llczęszczac wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów

clroro b or,vy ch str g eru j ąc yc h cholo b ę zakażną.

2. obowiązuje całkowity zakaz korzystarria z zajęc dzieci, które zanrieszkują lł'sPoltrie

z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warLlnkach domor,vYclr.

3. Uczeń powinien regularnie myć ręce l,vodą z rn,vdłem. szczególrrie po wejŚciu do sali.

przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po polvrocie ze śrvieżego powietrza.

4. Rodzice, wyznaczeni opiekunowie przypror,vadzają oraz odbiera.ią dziecko

r,v nraseczkach przy wejściu do świetlicy szkolnej.

5. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane l]odczas zalęc rr_rchowycl-r należy

dokładnie czyścić i clezynfekować po zakoticzotlyclr zajęciach.

6. czyrrności dezynfekcyjnych clokonttje pracorvnik obsługi szkoły.

7. przed rozpoczęciem zajęć nattczyciel / rvycholvar,vca śr,vietlicy wietrzY salę. r,v której

będą przebywali ucztrior,vie. nauczyciel / rłyclror,varvca świetlicy wietrzY salę nie

rzadziej niz co godzinę r,v trakcie przebywania clzieci r,v świetlicy.

8. Dzieci po zakończonyclr lekcjach zostawiają tornistry \Ą/ swoich szafkach,

Do świetlicy zabterająjedynie ze sobą odpowiednio r,v1,posażony piornik.

9. obowiązuje całkowity zakaz przebywania lł,świetlicy osób trzecich w zaden sPosób

nie powiązanych z dzia|alnością św,ietlicy, a łvszelkie spra\,\ry załatwiane PowinnY

by c za po średni ctr,vem po czty, e-nrai l a l rrb te l efo nicznle,

10. Uczrriowie bawią się i practlją w wyznaczonyclr strefaclr oraz przy wyznaczonyclr

stolikaclr.

1 1 . Wykorzystyr,vane poclczas zajęć orgatrizor,vanyclr w szkolę przez ucznia przybory

szkolne, polnoce clydaktyczne, materiały piśmiennicze rrie n]ogą być przekazane

do korzystania przęz innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami

dezynfekcyjnymi.

i2. Swietlica szkolna wyposazona jest jedynie r,v przeclmioty, sprzęty i zabawki, które

mozna skutecznie dezynfekować.



L3.Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązanY jest

do polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum

1,5 metra odległości od innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest

do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkołY,

z zachow ani em o b o wi ą zuj ący ch zasad dy stansu s p o łe c zne go.

14. Nauczyciel/wychowawca świetlicy podczas prowadzonych zajęć czuwa

nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów,

zachowrrj ą c r ężim sanitarny.



Zalączntknr 7 clo ZarządzeniaNr l/202 l Dyrektora Szkoły Podstarvowej irn. Jana IIl Sobieskiego w Porajorvie

z dnia 14 stycznia 202l r. w splawie wprowadzenia procedtlr ochrony irczniów i Pracowników Placówki

przed Covid- l 9

PROCBIUR A DZl AŁALNOŚCI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Materiały biblioteczne dla klas 4-8 lczeń lrodziclnalczyciel zamawia PrzYnajmniej

dzień wcześniej drogą elektroniczną prZęZ e-dziennik lub bezpośrednio

u bibliotek atza. Termin odbioru uczeń lrodziclnauczyciel ustala Z na)Lczyaielem

bibliotekar zęm w godzinach pracy biblioteki,

ż. Uczniowie klas 1-3 korzystają zmaterińów bibliotecznychpodczas przerw mtędzy

lekcjami i bezpośrednio po zakończeniu zajęć,

3. Podręczniki wydaje bibliotekarz zorgarizowianym glupom klasowym

po wcześniejszym ustaleniu terminu i sposobu wydania z wychowawcą.

4. Klienci biblioteki nie mają dostępu do zbiorów, Stanowiska komputerowe są

niedostępne dla odwie dzających-

5. Książki oddane do biblioteki podlegaj ą 48_godzinnej kwarantannie na specjalnie

do tego celu przygotowanym regale. Woluminy tę oznaczone są datą przyjęcia,

Wytyczne clla pracownika:

. Nosić osłonę nosa i ust podczas lvykorrywania obor,viązkor,v związanYch, z

bezpośrednią obsłLrgą czytelrrika.

. Zaclrow ac bezpieczną odległość od rozmówcy i r,vspołpracowników (rekomendo\Ą,alle

są 2 metry).



Załączniknr 8 do ZarząclzeniaNr25/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowe.i irn, Jana IlI Sobieskiego w Porajowie

z dr-ria 14 stycznia 2021 r. w sprawie r,vprowadzerria procedtrr oclrrony uczniórv iPracowrrików Placówki

przed Covid-19

PROCEDURA REAL |ZACJI ZAJĘC WYCHOWANIA FIZY CZNEGO

1 . Za.lęciawychowan ia flz5,cznego na świez_vrrr pow_ietrzu realizowane Są tylko na tęrenie

szlroły.

2. Na całynr terenie obiektow sportolł,yclr uczniorvie i nauczyciele porltsza.ią się

z zachowaniem d,vstanslt społecznego,

3. Uczniowie przebierają się w szatniaclVgabinetaclr 1ekcl,jnych, w ktorych jednorazowo

moze przebywac tylko jedna grLlpa Ćwiczebna,

4. Przebieralnia dezyrrl-ekowana.jest po każdej grLlpie i wietrzona na kazdej przerwie,

5. Podczas lekcji wychor,vania fiz.vcznego ograrriczone są kontaktowe dyscyplin,v

sportowe i tbrmy ruclrlt wymaga.jące skracania dystarrstr społecznego, IJczniowie

zo borviązane są clo utrzynrywania o dpowi edr-rie go d,v stans u.

6. osoby, które w danym momencie nie biorą trclziałlr w ćwiczeniacVgraclr PrZebYWają

w nriej scach wyznaczo ny ch przez nauczyciel a,

7. w miarę mozliwości jak najczęściej zajęcia rttclror,ve odbywać się będą na świeżym

powietzLl, na terenie szkoły.

8. przecl wyjściem na ze,wnątrz nauczyciel przypolrrina ttcznionr zasad.v bezpieczeristwa

zwlązane z zachowaniem dystansu. Po powrocie z uczniowie obowiązkowo ml'ją ręce,

9. Podczas zajęć ruchowych nauczyciel korzl,sta tylko sprzęttt mozliwego do

zdezynfekowania.

10. używany podczas zajęć sprzęt lrauczyciel odkłada w wyznaczone miejsce

do dezynfekcji.



Załączniknr 9 do ZarządzeniaNr l/202 l Dyrektora Szkoły Podstawor,vej irn. Jana III Sobieskiego lv Porajowie

z dnia l4 stycznia 202l r. w sprawie r,vpror,vaclzenia procedur ochrony uczniów i pracowników Placólvki Przed

Covid- 19

1.

PnocpounA KoNlUNlK ACJIz RoDZlCAN,Il UCzNIoW

Roclzice w czasie ograniczenia fl_rnkcjonor,vania szkoł.v, r,v związkrr zapobieganiem

COVID-19, korrtaktuią Się Z Wychowawcą. nallczycielem przedmiotll, naLlczycielem

specjalistą. dyrektorenr. peclagogiem szkolnym telefbrliczrrle przez sekretariat szkoły,

dzierrnik elektroniczny, mailowo lub bezpośrednio po wcześniejszym rrmówienilr się

na rozmowę.

W bezpośredlrim kontakcie z naLlcz,\Icielem rodzic ma obowlązek założyć lnaseczkę

na tlsta i nos oraz zachować dystans społeczll\, \\,a,11oszący min, 1,5 metra, Nar_rczyciel

ma równiez obowiązek zakrycta Llst i nosa.

Przed r,vejściem na teren szkoły. rocizic/prawn_Y opiekun dezynfekuje ręce płynenr

dezynfekcyjnym w dozowniklr zrrajdrrjąc},m się przed pońiernią szkoły, zgłasza

portierowi spotkanie z nauczycielem i wpisuje się do księgi weiść,

w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia

lrrb funkcjonowania szkoły" rodzic l1loze kontaktować się z naLlczycielem

przez dziennik elektroniczny 1ub pocztę słuzbową,

Zębrania z rcclzlcamL i konsultacje będą się odbywały lv szkole lub on-line za pomocą

platformy Teams.

a

2.

4.



Załączni|< nr l0 do Zarząclzenia Nr 25/2020 Dyrektora Szkoł1, Poclstal,vorvej irn. Jarra IlI Sobieskiego

w poraiowie z dnia 14 stycznia 2021 r. rv sprawie r,vprowaclzenia proce<lur ochrony tlczniÓr,v i Pracownikólv

placówl<i przed Covid- l9

OnOrVI4ZXt PRACOWNI KOW NIEPEDAGOG lCZNYCH ZWIĄZAN E Z PRZECIWDZIAŁANI EN{

CovID- 19.

1. Kazcly pracownik placówki zobor,r,iązany iest do sanroobserwacji i systematYcznego

pomiaru tenrperatury.

2. W przypadkll podejrzenia zakażenia COVID-19 (dtrsznośĆ, kaszel. gorączka)

pracownik pozostaje w dotnu i zar,viadanria o tym fakcie dyrektora.

3. Bezwzględnie przy kazdym rveiściu/ r,vyjścirr z palcówki/w trakcie PracY mYĆ

oraz odkażać ręce płynem do dezynfbkcji rąk.

4. Pracor,vnicy nie przemie szcza.ją się bez potrzęb.v po placówce,

5. Zachowrrją dystans między sobą w każdej przestrzeni placów,ki, wylloszący

lrrin. 1,5 n.

6. Personel obsługowy:

a. unika kontaktu z vczniaml oraz naLLczycielarni;

b. przelnieszczając się po terenie szkoły pracownik ma oborł'iązek zakrYwania Ltst

i nosa.

7. Personel sprzątający ma obowiązek:

a. usur,vania z sal przedmiotow i sprzętór,v, których nie mozna skutecznie tlPraĆ

lub zdezynf'ekować, jak np, pluszorł,e zabawki, dywany;

b. dokłacllie czyścic i clezynfekor,vać pomoce naukowe oraz SPrZęt sPortow1'

wykor.zystywany do zaję c, pozo stawion1, w umówi orrym mi ej sctr ;

c. codziennie rano przed rozpoczęciem zajęć otworzyć okna w każdej

z sal lekcyjnych;

d. r,v gabinetach dedykowanych dla danego ocldziałrr. codzierrnie po zakończeniu

T 11"T:i,,trrć, 

a następnie ciezynfekować powierzchnie dotykowe:

o włączniki światła

. blaty stolików oraz krzesełka ucznior,vskie

uchr,vyty szafek oraz okien

podłogę



e. W gabinetach otwartych po zakończeniu r,vszystki ch zajęć postępowae jak

w punkcie 9d

f . w toaletach po kazclej przerwie międzylekcyjrrej m},ć, a następnie

clezynf'ekować powierzchnie takie .j ak :

. klamki

. przycisk spłrrczki

. włączniki światła

. elementy dotykor,ve kratlólv

g.wykonywaćcodzienneplaceporządkorve.ZęSzczególnymuwzględnieniern

utrzymywania w czystości ciągorł, komurikacy.irrych i dokładnej dezynf-ekc_|i

poręczy przy schodach;

lr. ściśIe przestrzegać zaleceń proclucenta znajdtrjąc,vch się na opakor,vaniaclr

środkórł, do dezyrrf-ekcj i ;

i. coclzierrnie wl,pełrriać kartę monitoringtr dez,vrrfekcji,



Załączniknr l1 do ZarządzeniaNr l/202 l Dyrektora Szkoły Podstalvowej iln. Jana III Sobieskiego w Porajowie

zdnia 14 stycznia 2021 r. r,v sprawie wprowadzenia procedur ochrony trczniów ipracowników Placówki Przed

Covid- l9

PROCOOURA PRZYGOTOWANIA l WYDAWANlA POSIŁKOW

1. Personel kuchenny zobowiązany jest plzestrzegac zasad szczególnej ostroznoŚci

w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego. w szczególrrości :

- ogfaniczyć kontakt z pracowllikami szkoły oraz dziećmi.

- zachować odległość stanowisk pracy"

- stosować środki ochrony osobistei.

2. szczegolną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej lrigieny.

3. Przygotowanie posiłków musi odbvlł,ać się zzachowaniem wszelkich zasad

bezpieczeństw.a oraz wym o gólł, san itarnych zal ecanyc h w okre Sie ePidemi i.

4. Nalezy bezwzglęclnie clbać o cz,vstość i dezynt-ekc.ię pomieszczeń kuchenn.vch, n-rYĆ

i dezynfekor,vać stanowiska pracy. opakorvarria produktórv, sprzęt kucherrn;".

5. Pracownicy kuchni w sposób szczególny mllszą dbać o właściwą higienę rąk

poprzęz mycie i dezynt-ekcję. m.in.:

- przed rozpoczęciem pracy,

- przecl kontaktem z żywnością, ktora jestprzęznaczona do bezPoŚredniego

spozycia,

_ po obróbce lub kontakcie z żywnością sllrową, nieprzetrł,orzoną)

- po zajmov,aniu się odpadami, śmieciami,

- po zakończeniu pl,ocedllr czyszczenla, dezynfekcji.

- po skorzystatriu z toalety,

- po kaszlu, kichanitt, wydmtrchir,vaniu nosa,

- po jedzenitr, picitt.

I. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów spożywających posiłki rv stołówce szkolnej

1. przed wejściem clo bloktr zyr,vienia znajcltrje się płyn do dezynfekcji rąk nabazie

alkoholu (min. 60%).

2. Uczrriowie/rrauczyciele korzystaj ący z posiłków przed wejściem do stołówki

szkolnej myją lub dezynfekują ręce.

3. Przy kazdym stoliku siadają maksymalnie clr,vie osoby,

4. Stoliki ustawione są w odległości 1,5 m od siebie,



).

6.

Na stołówce moze przebywać nraksymalnie 30 osob,

Talerze z zL|pąoraz sztućce do stolika przynosi pracołvrrik kuchrri zabezpleczon,v

wśrodkiochronyosobistej(nraseczkalubprzyłbica'rękawiczki).

Drtrgie clarrie odbierane iest pojedyrrczo w okienku rłydarvczym z zaclrowaniem

odległości 1.5 nretra r,v kolejce.

Naczynia po posiłkach odnoszone są pojedyllczo pTzez trczniów/nauczycieli

do okier*a ,,zwrot nacz5,il". skącl na bieząco odbierane są do mycia przęz

wyznaczonego pracownika ktlclrn t. zabezpieczonego w środki ochrony osobistej,

Naczynia myte są w zmywarce z ftrnkcją rł,yparzania w temperatLlrze co najn-rnie,i

60 stoplri z r,r,ykorzystaniem środkór,v nl,vjących,

10. po każclej grupie czyszczone i dezyrrfekowane są: blaty stołow, polęcze krzeseł

oraz wietrzorra jest jadalnia. Następrla grllpa trroźe wejść na stołórł,kę po

wykoltanitl rł rł, czynllosci.

1 1. Podopieczni Ośroclka Pomoc.v Społecznej objęci programeln rządowyn-r "Posiłek

w szkole i w donrł,i,o godzinie 14.00 ustar,viają się (zachowując dYstarrs

społeczny) przy bocznym wejściu na stołowkę. od strony boiska szkoltrego,

zaopatrzeni w jeclnorazowe pojemniki. Pracol,vnik kuchlri ZaopaIrzony

w maseczkę/przyłbicę i jedrrorazol,ve rękawiczki odbiera pojemniki, nakłada

posiłek. następrrie wydaje ustawionym rł,kolejce osobom. Podopieczny krł,ituie

odbior posiłkr,r podpisr,rj ąc listę.

Zasatly dostarczirni:r i przyjmolv:rni:r torvaru do kuchni

1. Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni rł, maseczki/przyłbice, rękawiczki

i inne środki ochrony osobistej,

2. Dostawcy nie nrogą wclrodzić na teretr szkoł1,,

3. przyr,vozony towal _ produkty spozywcze _ muszą być opakowane t zabęzpieczone

przed uszkodzeniem.

4. Towar clostawcy wystar,viają w przedsionkir ocl strony magazynow ktrcl.errnyclr,

5. Dokr,rmenty dostar,vy: faktury, etykiety, dowody dostawy itp. powinn,v znajdor,vać

się r,v kopercie, umieszczone \v taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu.

7.

8,

9.

II.
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Opłatę za obiady należy regulować przelewem na konto szkoły:

PKo BP nr24 |O20 2137 0000 900ż 0I2I 3529.Wtytule przeleŃu naleŻy podaĆ imię

i nazwisko ucznia, klasę, oraz miesiąc, którego dotyczy opłata,

W wyjątkowej sytuacji, gdy rodzic nie ma możliwości dokonania wpłaty na konto bankowe

szkoły, może uiścić opłatę u kierownika stołówki lub intendenta po wczeŚniejszYrn

uzgodnieniu telefonic zny m.

Opłatę zakorzystanie z posiłkow należy uregulować z góry do 1 dnia każdego miesiąca,

/\
l\l("K
'-l l

GoDZINA GRUPA DZIECI ZYWIENIE/DEZYNFEKCJA

l0.15-10.25 KL. I ZUPA

ZaPA10.25- l0.35 KL. IIl

10.35-10.45 KL. ll ZaPA

10.45-10.55

KL. I

DEZYNFEKCJA

II DANIE1 1.30-1 1.40

1 1.35-1 1.45 KL. III II DANIE

12.25-12.35 KL.II II DANIE

12.35-12.45 DEZYNFEKCJA

13.20-13,35 DZlECl Śwlp,rltcR II DANIB

14.00-14.15 PODOPIECZNI BOPS I WR I GORĄCE DANIE

I4.ż0-14.50 DEZYNFEKC JłS PRZĄTANIE
SToŁoWKI


