Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 05/2020
Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Damnie
z dnia 05.06.2020r.

Procedura zwrotu klucza do szafek szkolnych Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Damnie w okresie pandemii.

1. Ilekroć w procedurze jest mowa o zwrocie klucza od szafek szkolnych należy przez to
rozumieć zwrot kompletu wydanego uczniowi tj.: kluczyk, breloczek i smycz do szafki
szkolnej.
2. W okresie pandemii zwrot kluczy do szafek szkolnych dotyczy tylko uczniów klasy ósmej.
3. Pozostali uczniowie zachowują klucz do następnego roku szkolnego pamiętając
o zabezpieczeniu klucza przez zaginięciem.
4. Klucz od szafki szkolnej zwracany jest przez uczniów zgodnie z harmonogramem ustalonym
przez dyrektora szkoły.
5. Do szkoły uczniowie wchodzą pojedynczo. Osoby oczekujące na swoją kolej zachowują
bezpieczną odległość, min. 2 metry.
6. Przed wejściem do szkoły uczeń dezynfekuje ręce i podeszwy obuwia oraz zakłada
maseczkę na twarz. Następnie uczeń wpuszczany jest do placówki przez wychowawcę.
Jeżeli uczeń ma przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji
natychmiast po wejściu do szkoły myje ręce mydłem w łazience szkolnej.
7. Nauczyciel podczas zwrotu klucza od szafki szkolnej zobowiązany jest używać środki
ochrony osobistej (maseczka/przyłbica, rękawiczki) oraz przestrzegać dystansu społecznego
minimum 2 m od drugiej osoby.
8. Wychowawca klasy sprawdza, czy numer klucza zgadza się z numerem podanym na liście,
czy klucz posiada zawieszkę z numerkiem oraz smycz z nadrukiem nazwy szkoły.
9. Uczeń udaje się do swojej szafki wraz z wychowawcą, opróżnia ją i pozostawia w czystości.
10. Uczeń wychodząc ze szkoły odkłada na stół klucz, zawieszkę i smycz z nadrukiem nazwy
szkoły. Następnie podpisuje listę w celu potwierdzenia zwrotu klucza do szafki odzieżowej.
Stolik ustawiony jest przy wyjściu ze szkoły od strony boiska.
11. Klucze, zawieszki i smycze zostają umieszczone w worku foliowym.
12. Pracownik szkoły kontroluje czystość szafki i dezynfekuje ją po opuszczeniu ucznia ze szkoły.
Dezynfekcji podlega również stolik.
13. Dyrektor szkoły codziennie monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych –
poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, włączników, kranów, bieżącą
dezynfekcję toalet.
14. W przypadku zagubienia klucza do szafki szkolnej oraz jego uszkodzenia uczeń ponosi koszt
dorobienia klucza i zakupu smyczy, breloczka.
15. W przypadku, gdy uczeń zwróci klucz do szafki szkolnej, który nie pasuje do jego szafki,
pracownik nie udostępnia szafki uczniowi z użyciem klucza zapasowego.
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