
Załącznik nr 15
do Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH

Dezynfekcja toalet uczniów
Cel: kontrola przez dyrektora realizacji wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r.

dla szkół podstawowych – edukacji wczesnoszkolnej, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. po z. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)
Data dezynfekcji Godzina dezynfekcji Zastosowane środki Dezynfekcję

wykonał
Podpis

Uwagi

podpis dyrektora/osoby upoważnionej



Załącznik nr 15
do Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH

Dezynfekcja toalet personelu

Cel:kontrola przez dyrektora realizacji wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. 
dla szkół podstawowych – edukacji wczesnoszkolnej, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zmianami, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

Data dezynfekcji Godzina dezynfekcji Zastosowane środki Dezynfekcję
wykonał
Podpis

Uwagi

podpis dyrektora/osoby upoważnione



Załącznik nr 15
do Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH

Dezynfekcja i mycie sali  nr …… budynek ….

Cel:kontrola przez dyrektora realizacji wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. 
dla szkół podstawowych – edukacji wczesnoszkolnej, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zmianami, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)
Data dezynfekcji Godzina dezynfekcji Zastosowane środki Dezynfekcję

wykonał
Podpis

Uwagi

podpis dyrektora/osoby upoważnionej



Załącznik nr 15
do Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH

Dezynfekcja i mycie łazienki uczniów 

Cel:kontrola przez dyrektora realizacji wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. 
dla szkół podstawowych – edukacji wczesnoszkolnej, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zmianami, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

L.p. Data mycia i/lub
dezynfekcji

Godzina
dezynfekcji

Zastosowane środki Dezynfekcję i mycie
wykonał
Podpis

Uwagi



Załącznik nr 15
do Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

podpis dyrektora/osoby upoważnionej

MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH
Dezynfekcja powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, 

w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników  w sali …..

Cel:kontrola przez dyrektora realizacji wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. 
dla szkół podstawowych – edukacji wczesnoszkolnej, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zmianami, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

Data dezynfekcji Godzina dezynfekcji Zastosowane środki Dezynfekcję
wykonał
Podpis

Uwagi



Załącznik nr 15
do Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

podpis dyrektora/osoby upoważnionej

MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH
Mycie i dezynfekcja zabawek oraz sprzętów do zajęć sportowych

Cel: kontrola przez dyrektora realizacji wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r.

dla szkół podstawowych – edukacji wczesnoszkolnej, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zmianami, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

Data dezynfekcji Godzina dezynfekcji Zastosowane środki Dezynfekcję
wykonał
Podpis

Uwagi

podpis dyrektora/osoby upoważnionej



Załącznik nr 15
do Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Wietrzenie sali ….

Cel:kontrola przez dyrektora realizacji wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. 
dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zmianami, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

L.p. Data wietrzenia sali Godzina wietrzenia wietrzenie wykonał
Podpis

Uwagi



Załącznik nr 15
do Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

podpis dyrektora/osoby upoważnionej
MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH

                  Sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk mieszczących się przy wejściu do szkoły

Cel:kontrola przez dyrektora realizacji wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. 
dla szkół podstawowych – edukacji wczesnoszkolnej, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zmianami, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

Data
sprawdzenia

Godzina sprawdzenia Zastosowane środki Sprawdzenia
dokonał
Podpis

Uwagi

podpis dyrektora/osoby upoważnionej



Załącznik nr 15
do Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Regularne opróżnianie koszy z odpadami. Wymiana worków  w  koszach na śmieci   - zużyte rękawiczki / maseczki –
przygotowanie odpadów do utylizacji

Cel:kontrola przez dyrektora realizacji wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. 
dla szkół podstawowych – edukacji wczesnoszkolnej, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zmianami, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

Data Godzina opróżnienia koszy Zastosowane środki do
dezynfekcji

 Wykonał
Podpis

Uwagi

podpis dyrektora/osoby upoważnionej



Załącznik nr 15
do Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 



Załącznik nr 15
do Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

            Dezynfekcja powierzchni dotykowych: klamek, poręczy, włączników światła, uchwytów w ciągach
komunikacyjnych

Cel:kontrola przez dyrektora realizacji wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. 
dla szkół podstawowych – edukacji wczesnoszkolnej, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zmianami, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

Data dezynfekcji Godzina dezynfekcji Zastosowane środki Dezynfekcję
wykonał
Podpis

Uwagi

podpis dyrektora/osoby upoważnionej



Załącznik nr 15
do Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Sprawdzanie ilości rękawiczek i maseczek jednorazowego użytku

Cel:kontrola przez dyrektora realizacji wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. 
dla szkół podstawowych – edukacji wczesnoszkolnej, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zmianami, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

Data Godzina sprawdzenia Uzupełniono Wykonał
Podpis

Uwagi

                                                                                                                                                                                                      podpis dyrektora/osoby upoważnionej 


