
Załącznik nr 1 

Do Zarządzenia nr 17/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej  

Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy 

z dnia 18 maja 2020 r.  

 

 

Procedura przygotowania placówki do przyjęcia dzieci/młodzieży,  w czasie 

epidemii Covid-19, na zajęcia rewalidacyjne wraz z harmonogramem  

i przydziałem zadań 

 

 

 
L.p. 

 
Działania 

 

 
Odpowiedzialny 

 
Termin 

Zadania 
   

1. Czyszczenie placówki po okresie 
czasowego zamknięcia szkoły 

Pracownicy obsługi 11-18. 05.2020 

2. Przegląd stanu bezpieczeństwa 
całego obiektu 

Wicedyrektor M. Nachtygal 

 

18.05.2020 

3. Sprawdzenie dostępności 
wywieszonych procedur 
higienicznych i informacyjnych 

Wicedyrektor M. Nachtygal 18.05.2020 

4. Wyznaczenie sali na izolatkę w 
szkole w gabinecie pielęgniarki z 
dostępem do wyjścia 
ewakuacyjnego bez przecinania 
dróg w razie stwierdzenia 
zakażenia wirusem 

Wicedyrektor M. Nachtygal 18.05.2020 

5. Wyznaczenie strefy dezynfekcji i 
pomiaru temperatury dzieci 
przychodzących do szkoły z 
odpowiednim sprzętem 

Wicedyrektor M. Nachtygal 18.05.2020 

6. Zakup odzieży ochronnej dla 
nauczycieli i obsługi: fartuchy 2 
wielokrotnego użytku, rękawice 
jednorazowe i przyłbice 

Wicedyrektor M. Nachtygal 18.05.2020 



7. Zakup taśm ograniczających i 
samoprzylepnych do wyznaczenia 
stref bezpiecznych 

 

Pomoc administracyjna 18.05.2020 

Pomieszczenia dydaktyczne  

1. Dostosowanie sal do stosowania 
procedur higienicznych 

Wicedyrektor M. Nachtygal 18.05.2020 

2. Usunięcie maskotek i pluszaków z 
sal dydaktycznych 

nauczyciele 18.05.2020 

3. Usunięcie pomocy dydaktycznych 
nienadających się do dezynfekcji: 
puzzle, książki, rzeczy papierowe 

nauczyciele 18.05.2020 

4. Dezynfekcja krzesełek w salach i 
stolików 

Pracownicy obsługi 18.05.2020 

5. Usunięcie kredek do wspólnego 
użytkowania, pozostawienie 
jedynie artykułów piśmienniczych 
własnych dzieci w szufladach 
indywidualnych 

nauczyciele 18.05.2020 

6. Wyznaczenie stanowiska do 
odkładania rzeczy, kartek papieru 
danego dziecka na 48 godzin 

nauczyciele 18.05.2020 

7. Monitorowanie wietrzenia sal nauczyciele Na bieżąco 

8. Dezynfekcja pomocy 
dydaktycznych plastikowych i 
drewnianych 

Pracownicy obsługi  
i nauczyciele 

Na bieżąco 

Procesy 

1. Poinformowanie rodziców o 
sposobie przygotowania placówki 
do pobytu dzieci/młodzieży.                         

Strona internetowa 

szkoły 

18.05.2020 

2. Przedstawienie procedur pobytu 
dziecka w szkole w czasie 
epidemii COVID-19 

Strona internetowa 

szkoły 

18.05.2020 

3. Wyznaczenie osób 
odpowiedzialnych za pomiar 
temperatury rano i odbiór dzieci 
do holu 

Dyrektor szkoły D. 
Dorozińska 

18.05.2020 



4. Wyznaczenie osób 
odpowiedzialnych za dezynfekcję 
pomocy dydaktycznych, sprzętów 
i stolików 

Dyrektor szkoły D. 
Dorozińska 

18.05.2020 

5. Przydział osób obsługi i pomocy 
do określonej grupy – ustalenie 
sposobów komuniko-wania się  

Dyrektor szkoły D. 
Dorozińska 

18.05.2020 

6. Określenie sposobu 
monitorowania dezynfekcji: 
utrzymywania czystości ciągów 
komunikacyjnych, 
dezynfekowania powierzchni 
dotykowych: poręczy, klamek, 
włączników światła, uchwytów, 
poręczy krzeseł i powierzchni 
płaskich, w tym blatów w salach  

Wicedyrektor M. Nachtygal 18.05.2020 

7.. Monitorowanie mycia rąk przez 
dzieci/młodzież oraz dezynfekcji 

nauczyciele Na bieżąco 

 

 

 


