PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻEŃ ZEWNĘTRZNYCH
1. Ewakuacja uczniów, nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników.
Ewakuacja uczniów i pracowników Ośrodka oraz osób przebywających na terenie budynku odbywa
się przez wyjścia główne z budynków, prowadzące na plac między budynkami. Drogi ewakuacji
oznaczone są tabliczkami ze strzałkami kierunkowymi w kolorze białym na zielonym tle. Wyjścia
ewakuacyjne oznaczone są tablicami w kolorze zielonym z napisem w kolorze białym „WYJŚCIE
EWAKUACYJNE''.
1. Decyzję o ewakuacji podejmuje dyrektor Ośrodka lub wicedyrektor.
2. Niezwłocznie powiadamia wszystkich pracowników przebywających w budynku.
3. W pierwszej kolejności ewakuowane są osoby z pomieszczeń zagrożonych.
4. W dalszej kolejności ewakuuje się osoby poczynając od najwyższej kondygnacji, ruch
rozpoczynają osoby o ograniczonych zdolnościach poruszania się, a strumień ruchu zamykają
osoby sprawne fizycznie, które mogą, w razie potrzeby, wesprzeć słabszych.
Osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się należy ewakuować przy wykorzystaniu wózków
bądź przenosić na rękach.
5. Pomieszczenia na parterze w szczególnych przypadkach mogą być opuszczane przez okna.
6. Odpowiedzialność za grupy dzieci i młodzieży powierza się osobom prowadzącym w danym
czasie zajęcia z poszczególnymi klasami/grupami. Każdy nauczyciel/wychowawca opiekuje się
uczniami aż do odwołania alarmu.
7. Po zakończeniu ewakuacji opiekun grupy zobowiązany jest do sprawdzenia listy obecności
W razie podejrzenia, że ktoś został w zagrożonej strefie, należy natychmiast zgłosić ten fakt
jednostkom ratowniczym przybyłym na miejsce akcji i przeprowadzić ponowne sprawdzanie
pomieszczeń budynku
8. Nauczyciel powinien:
a) pozostawić otwarte pomieszczenie do dyspozycji służb ratowniczych
b) po zabraniu rzeczy osobistych – nie wchodząc do szatni - uczniowie w zwartej kolumnie,
szybkim krokiem, opuszczają salę lekcyjną i budynek szkoły pod kierunkiem i opieką nauczyciela
prowadzącego zajęcia w danej sali,
c) grupę prowadzi uczeń wyznaczony przez nauczyciela, który zamyka kolumnę,
d) należy udać się na wyznaczone miejsce ewakuacji – boisko sportowe.
e) przemieszczanie się w kierunku wyjść ewakuacyjnych odbywa się prawą stroną korytarzy i klatki
schodowej, środek korytarza i lewa strona klatki schodowej pozostają wolne do dyspozycji służb
ratowniczych,
f) nauczyciele mają obowiązek przeciwdziałać panice, nie dopuszczać do zakłócenia porządku
w czasie ewakuacji,
g) w przypadku blokady dróg ewakuacyjnych, należy niezwłocznie, dostępnymi środkami, np.
telefonicznie, bezpośrednio lub przy pomocy osób znajdujących się na zewnątrz odciętej strefy,
powiadomić kierujacego akcją ewakuacyjną.
h) pracownicy administracji i obsługi pomagają nauczycielom w przeprowadzeniu ewakuacji
i opuszczają budynek szkoły jako ostatni, a na zewnątrz budynku przebywają w pobliżu wyjść
ewakuacyjnych i nie zezwalają na wejście do środka nikomu poza służbami ratowniczymi.
9. Pracownicy obsługi otwierają zewnętrzne wyjścia ewakuacyjne, wyłączają główne zasilanie
elektryczne.
10. Kierowca zobowiązany jest do wyprowadzenia pojazdu z placu przed szkołami
oraz do ewentualnego transportu uczniów.
11. Pracownicy kuchni zestawiają naczynia z urządzeń grzewczych i wyłączają główne zasilanie
pomieszczeń kuchennych.
12. W razie podejrzenia, że ktoś mógł pozostać w strefie zagrożonej, należy powiadomić służby
ratownicze.
13. Sposób ogłaszania alarmu – sygnały alarmowe:

a) Alarmowanie o zagrożeniach w budynku Ośrodka odbywa się z wykorzystaniem wewnętrznych
urządzeń dźwiękowych (dzwonka) lub głosu.
b) Osoba, świadek niebezpiecznego zdarzenia powiadamia sekretariat / opiekuna nocnego
oraz w każdym przypadku zagrożenia wymagającego ewakuacji kilkakrotnie powtarza słowny
komunikat „ewakuacja".
c) Komunikat o ewakuacji powinien być słyszalny przez wszystkie osoby znajdujące się na terenie
budynku.
14. Zadania osób odpowiedzialnych za organizację ewakuacji
14.1. Dyrektor ośrodka / opiekun nocny:
a) podejmuje decyzję o ewakuacji;
b) nakazuje powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych;
c) nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji, w szczególności:
transport, załadunek i ochrona dokumentacji Ośrodka, otwarcie wyjść ewakuacyjnych,
zabezpieczenie instalacji gazowej, wodnej i elektrycznej;
d) wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren Ośrodka osób postronnych;
e) organizuje akcję ratowniczą;
f) określa miejsce deponowania ewakuowanego mienia;
g) współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi (straż pożarna, pogotowie ratunkowe,
policja, pogotowie gazowe itp.).
14.2. Sekretariat/ księgowość Ośrodka
a) zgodnie z decyzją dyrektora lub wicedyrektorów powiadamia: policję, pogotowie ratunkowe,
straż pożarną, inne służby w zależności od potrzeb,
b) posiada wykaz ważnych dokumentów, urządzeń, pieczęci oraz odpowiednie pojemniki na ich
zabezpieczenie
c) nadzoruje zabezpieczenie (ewakuacje) ważnego mienia - dokumentów, urządzeń, pieczęci itp.
d) zabezpiecza sprzęt komputerowy przed dostępem osób postronnych do ważnych danych
e) zabezpiecza środki finansowe znajdujące się w Ośrodku
14.3. Wychowawcy klas - nauczyciele, wychowawcy grup:
a) ogłaszają alarm dla klas / grup;
b) nakazują opuszczenie budynku;
c) nadzorują przebieg ewakuacji uczniów / klasy, wychowanków / grupy;
d) nadzorują zabezpieczenie (ewakuację) ważnego mienia i dokumentów (dzienników).
15. W razie konieczności ewakuacji w czasie przerwy międzylekcyjnej:
a) nauczyciele dyżurujący ustawiają uczniów klasami, a następnie wyprowadzają ich z obiektu
zgodnie z w/w zasadami,
b) nauczyciele sprawdzają i pozostawiają otwarte sale lekcyjne, w których zgodnie z planem lekcji
mieliby odbyć zajęcia po przerwie, a następnie kierują się na miejsce zbiórki w celu przejęcia
opieki nad uczniami.
16. Ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do ewakuacji
i ratowania ludzi. Ewakuacja mienia może dotyczyć tylko najcenniejszych urządzeń, dokumentacji
i przedmiotów.
17. Po przybyciu służb ratunkowych, kierujący ewakuacją zobowiązany jest do złożenia informacji
o jej przebiegu, a następnie podporządkowania się poleceniom dowódcy przejmującym dalsze
kierowanie akcją.

2. Postępowanie w przypadku pożaru w budynku szkoły
1. W sytuacji zagrożenia pożarem należy zachować przede wszystkim spokój, ocenić sytuację
i podjąć działania zgodnie z obowiązującymi procedurami.
2. Jeżeli zauważy się pożar lub otrzyma informację o pożarze, należy natychmiast zaalarmować
wszystkie osoby znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu strefy objętej pożarem oraz Państwową
Straż Pożarną lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.
3. Należy użyć ustalonego alarmu pożarowego sygnalizowanego przez dzwonek szkolny (5
krótkich dzwonków).
4. O zdarzeniu należy poinformować natychmiast dyrektora/ wicedyrektora szkoły.
5. Należy bezzwłocznie przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy sprzętu gaśniczego
znajdującego się w budynku.
UWAGA! Nie wolno gasić ognia, którego nie jest się w stanie opanować! Nie gasi się wodą
urządzeń pod napięciem oraz cieczy łatwopalnych!
6. Dyrektor zarządza ewakuację ze strefy zagrożonej. ewakuacja odbywa się zgodnie z procedurami
7. Do przybycia Straży Pożarnej akcją kieruje dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.
8. Wszyscy pracownicy muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierującego akcją.
9. Dyrektor zleca pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu.
10. Jeżeli to możliwe, dyrektor poleca usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa
wszelkie znajdujące się tam materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenny sprzęt
i urządzenia oraz ważne dokumenty, nośniki informacji itp.
11. Nie należy otwierać – bez wyraźnej potrzeby – drzwi i okien do pomieszczeń objętych pożarem;
dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia.
12. Otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar, należy zachować szczególną
ostrożność.
13. Nie należy wchodzić do pomieszczeń objętych pożarem, lecz jeśli to konieczne wchodząc
trzeba zachować szczególną ostrożność, w zadymieniu poruszać się w pozycji pochylonej
lub na czworakach, blisko posadzki, gdzie jest najwięcej powietrza i lepsza widoczność. Aby nie
stracić orientacji należy poruszać się wzdłuż ścian, poręczy; usta zasłonić np. wilgotną chustką.
14. Po przybyciu właściwych służb bezwzględnie należy stosować się do ich poleceń.
15. Dowódcę przybyłych jednostek należy powiadomić o sytuacji i podjętych dotychczas
działaniach.
3. Postępowanie w przypadku ataku terrorystycznego
I Wtargnięcie napastników do obiektu
1.Ucieczka z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji, poza rejon zagrożenia.
2.Ewakuacja tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia
3. Jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa:
 zamknąć drzwi,
 zastawić drzwi ciężkim meblami i ławkami,
 wyłączyć wszystkie światła,
 wyłączyć/wyciszyć wszystkie urządzenia elektroniczne,
 położyć się na podłodze z dala od drzwi i okien, zachować ciszę,
 jeżeli jest to możliwe udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym,
 nie otwierać nikomu drzwi (służby ratownicze zrobią to same)
4. Jeżeli nie mogliśmy się ewakuować lub ukryć albo zabarykadować w pomieszczeniu
bezpiecznym, a nasze życie lub zdrowie jest bezpośrednio zagrożone w bezpośrednim kontakcie
z napastnikiem, należy: WALCZYĆ, a jeżeli nie jesteśmy w stanie podjąć walki, to PROSIĆ
O LITOŚĆ.

5. Poddaj się woli napastników – wykonuj ściśle ich polecenia.
6. Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie
siebie i innych – zwracaj się do uczniów po imieniu – zwiększa szansę ich przetrwania).
7. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś poleceniem.
8. Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się cenne
dla służb ratowniczych.
9. Staraj się uspokoić dzieci – zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami.
10. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia: − nie pozwól dzieciom wychodzić
z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna, − nakaż dzieciom położyć się na podłodze.
11. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy
antyterrorystycznej.
UWAGA! Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez Policję. Dopóki nie zostaniesz
zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą.
12. Po zakończeniu akcji: − sprawdź obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili
budynek - o braku któregokolwiek dziecka poinformuj Policję, − nie pozwól żadnemu z dzieci
samodzielnie wrócić do domu, − prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby
upoważnione.
II. Użycie broni palnej na terenie szkoły.
W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem:
1. Nakaż dzieciom położyć się na podłodze.
2. Staraj się uspokoić dzieci.
3. Dopilnuj, aby dzieci nie odwracały się tyłem do napastników w przypadku polecenia
przemieszczania się.
4. Jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnuj, aby dzieci wykonywały je spokojnie – gwałtowny
ruch może zwiększyć agresję napastników.
5. O ile to możliwe zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych
UWAGA! Nie rozłączaj się i staraj się, jeśli to możliwe, na bieżąco relacjonować sytuację.
6. Po opanowaniu sytuacji:
a) upewnij się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdź, czy strzały z broni palnej nie
spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru),
b) zadzwoń lub wyznacz osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów alarmowych
c) udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym,
d) w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie podejmij odpowiednie do sytuacji
działania. − zapewnij osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną.
III Informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego:
1. Jeżeli jest to informacja telefoniczna: − słuchaj uważnie, − zapamiętaj jak najwięcej, − jeżeli
masz taką możliwość, nagrywaj rozmowę – jeśli nie – spróbuj zapisywać informacje, − zwróć
uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz wszelkie dźwięki w tle, − nigdy nie
odkładaj pierwszy słuchawki, − jeżeli twój telefon posiada funkcję identyfikacji numeru
dzwoniącego – zapisz ten numer. − jeżeli jest to wiadomość pisemna, zabezpiecz ją tak, aby nikt jej
nie dotykał - przekażesz ją Policji.
2. Po zakończeniu rozmowy niezwłocznie zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych .
Zawiadamiając Policję podaje się następujące informacje:
a) rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja przekazana osobiście,
telefonicznie, pocztą, elektronicznie)
b) ujawniony podejrzany przedmiot,
c) treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego, list, e-mail;
d) numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia,
adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej, opis miejsca i wygląd ujawnionego
przedmiotu.

3. Zaalarmuj dyrektora/ wicedyrektora Ośrodka.
4. Dyrektor dzwoni do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, informuje organ prowadzący i organ
nadzoru pedagogicznego o zdarzeniach i podjętych działaniach,
5. Dyrektor/ wicedyrektor powiadamia o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie
wywołujący paniki.
6. Dyrektor zarządza ewakuację zgodnie z obowiązującą instrukcją, należy opuścić szkołę,
zabierając rzeczy osobiste uczniowie, a nauczyciele dzienniki.
7. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze.
8. Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu.
9. W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykaj go i nie otwieraj.
10. W miarę możliwości ogranicz dostęp osobom postronny.
11. Dokonaj próby ustalenia właściciela przedmiotu.
12. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń.
Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją
zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji
IV Wykrycie/ znalezienie bomby (podejrzanego przedmiotu)pakunku
1. Nie dotykaj podejrzanego przedmiotu. UWAGA! Jeśli widzisz „bombę” to oznacza, że jesteś
w polu jej rażenia.
2. Zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych
3. Zabezpiecz, w miarę możliwości, rejon zagrożenia w sposób uniemożliwiający dostęp osobom
postronnym – głównie uczniom, nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
4. Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie wywołujący paniki!
5. Zarządź przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.
6. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze.
7. Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu.
8. Otwórz okna i drzwi.
9. Usuń z otoczenia wszystkie materiały łatwopalne.
10. Nie używaj w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych (radiotelefonów, telefonów
komórkowych).
11. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń
V Po wybuchu bomby:
1. Oceń sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewnij się, jakiego rodzaju zagrożenia
spowodował wybuch.
2. Zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych
3. Udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym.
4. Sprawdź bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych, a następnie zarządź przeprowadzenie
ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.
5. W przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podejmij działania odpowiednie
do sytuacji.
6. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń.
4. Postępowanie na wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego na terenie Ośrodka.
W sytuacji, gdy nastąpiło skażenie szkoły (szkoła otrzymuje informację o możliwym
skażeniu substancją chemiczną/biologiczną - np. telefon o zamiarze ataku) należy wówczas:
1. Zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby przebywające na zewnątrz
ewakuować do budynku szkoły przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru.
2. Natychmiast po ogłoszeniu alarmu, powiadomić odpowiednie służby - policję, straż pożarną,
pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji
o charakterze potencjalnego ataku.

3. W budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć
klimatyzację.
4. W miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski pyłowe, gazę,
watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, olej parafinowy,
środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry.
5. Przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia
środka biologicznego lub chemicznych do wnętrza.
6. Powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego
wysiłku.
7. Do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie wolno opuszczać uszczelnionych
pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych,
8. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich
wytycznymi.
W sytuacji, gdy szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną, a zagrożenie
zostało wykryte natychmiast lub szybko po jego pojawieniu się, należy wówczas:
1. Nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać cieczy.
2. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. Kocem.
3. Pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów.
4. Opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji i nie
wpuszczać do niego innych osób.
5. Powiadomić osobę odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe w szkole – dyrektora/
wicedyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję.
6. Zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i ewakuować je w rejon
ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru - rejonów ewakuacji
powinno być kilka, znajdujących się w różnych kierunkach od szkoły, gdyż nie znamy kierunku
wiatru, z jakiego będzie wiał w czasie przedmiotowego zagrożenia, rejonem ewakuacji powinien
być budynek/budynki, a nie otwarta przestrzeń.
7. Natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby - policja, straż pożarna,
pogotowie ratunkowe kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji
o charakterze potencjalnego zagrożenia.
W sytuacji, gdy szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną, a zagrożenie
zostało wykryte późno, np. gdy pojawiły się objawy reakcji na substancję lub ogniska, należy wtedy:
1. Nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać cieczy.
2. Powiadomić osobę odpowiedzialną w szkole za zarządzanie kryzysowe –dyrektora/
wicedyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję.
3. Przykryć substancję np. kocem, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu się.
4. Pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów.
5. Opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji i nie
wpuszczać do niego innych osób.
6. Ogłosić alarm i ewakuować wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników, również
znajdujących się bezpośrednio poza budynkiem, do wnętrza szkoły.
7. Natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby - policję, straż pożarną,
pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji
o charakterze potencjalnego zagrożenia,
8. W szkole zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację,
a budynek szkoły wraz ze wszystkimi obecnymi wewnątrz osobami odizolować od bezpośredniego
otoczenia przygotowując się do ewentualnej kwarantann,
9. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich
wytycznymi.

5. Postępowanie w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną
1. Po otrzymaniu np. od rodziców lub z mediów informacji o podejrzeniu niebezpiecznej choroby
zakaźnej u ucznia należy powiadomić o tym fakcie dyrektora Ośrodka.
2. Dyrektor potwierdza wiadomość u lekarza – jeśli to możliwe lub dyżurującego inspektora
sanitarnego.
3. Dyrektor ustala z dyżurującym inspektorem sanitarnym sposób postępowania.
4. Dyrektor zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz Podkarpackie Kuratorium Oświaty
5.. Dyrektor nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników szkoły
i uczniów.
6. Dyrektor przygotowuje informację dla uczniów i rodziców, przy współpracy z SANEPID-em.
7. Dyrektor organizuje (w razie potrzeby) spotkanie z rodzicami z lekarzem chorób zakaźnych
lub pracownikiem Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

