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TABELA NORM 
 

Przydziału odzieży ochronnej pracownikom  

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342  

im. Jana Marcina Szancera w Warszawie 
 

L.p. Stanowisko pracy Zakres wyposażenia Przewidywany okres 

używalności 

1.  

Nauczyciel w-f 

/klasy IV-VI/ 

-dres, 

-obuwie sportowe, 

-koszulka, 

-spodenki/szorty, 

- kurtka zimowa (polarowa) 

-24 m-ce 

-18 m-cy 

-12 m-cy 

-24 m-ce 

- 48 m-cy 

2. Nauczyciel I-III 

realizujący zajęcia 

w-f 

-dres, 

-obuwie sportowe, 

-36 m-cy 

-36 m-cy 

3. Nauczyciel 

gimnastyki 

korekcyjnej  

-dres, 

-obuwie sportowe, 

-36 m-cy 

-36 m-cy 

4. Rehabilitant -dres, 

-buty profilaktyczne, 

36 m-cy 

18 m-cy 

5. Kierownik 

administracyjno-

gospodarczy 

 

-fartuch roboczy, 

-kamizelka ciepłochronna, 

 

-30 m-cy 

-48 m-cy 

6. Referent w dziale 

gospodarczym 

-fartuch roboczy, 

 

-30 m-cy, 

7.  

Woźna/szatniarka/ 

sprzątaczka/pomoc 

nauczyciela 

-fartuch roboczy, 

-obuwie profilaktyczne, 

- rękawice gumowe wg potrzeb, 

- kamizelka/kurtka polarowa, 

- okulary ochronne, 

-15 m-cy 

-12 m-cy 

-do zużycia 

-4 lata, 
 

- dyżurne/3 pary na piętro, 

8.  

 

Dozorca 

-czapka, 

-ubranie robocze 

-trzewiki skórzane/gumowe 

-rękawice ochronne drelichowe 

-kurtka ocieplana/kamizelka, 

-buty filcowo/gumowe, 

-czapka ocieplana, 

-kurtka przeciwdeszczowa, 

-30 m-cy 

-36 m-cy 

-36 m-cy 

- do zużycia 
 

-5 okresów zimowych 

- 4 okresy zimowe 

-4 okresy zimowe 
 

-dyżurna 

9.  

Pracownik do robót 

-czapka, 

-ubranie robocze, 

-30 m-cy 

-24 m-ce 

- 24 m -ce 
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ciężkich/konserwator - koszula, 

-kurtka /kamizelka, 

-buty robocze, 

- buty filcowo-gumowe, 

-4 okresy zimowe 

-18 m-cy 
 

- 36 m-cy 

10. Pracownik do robót 

ciężkich/sanitariusz 

-czapka, 

-kurtka/kamizelka, 

-buty robocze, 

-3 lata, 

-4 okresy zimowe 

-18 m-cy 

11. Portier - koszula, 

- krawat, 

-kamizelka 

- 12 m-cy, 

- 4 lata, 

- 4 lata, 

12. Pomoc kuchenna -fartuch roboczy, 

- czepek lub inne nakrycie 

głowy, 

-obuwie profilaktyczne, 

- kurtka  

- 15 m-cy, 
 

- 18 m-cy, 
 

- 12 m-cy, 
 

- 5 lat, 

 

� Wymienione w tabeli środki przysługują na cały etat.  

W przypadku osób zatrudnionych na niepełne etaty środki 

przysługują proporcjonalnie. 

� Środki higieny osobistej przysługują wszystkim pracownikom  

w formie możliwości nieograniczonego korzystania z nich w 

urządzeniach sanitarnych na terenie szkoły. Zakład pracy 

zobowiązuje się do systematycznego zaopatrzenia tych urządzeń 
w mydło, papier toaletowy i ręczniki lub urządzenia do 

osuszania rąk. 

 


