
WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

 w Szkole Podstawowej  

nr 12 im. Mikołaja Kopernika w Starachowicach. 

Aktualizacja   związana z  utrzymującym się stanu epidemii, 

w tym profilaktyką covid. 

 

Podstawa prawna 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022r., w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazowa w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U.  poz. 679) 

Wytyczne MEiN , MZ i  GIS  dla   szkól podstawowych i ponadpodstawowych , oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej. 

§1 Informacje wstępne 

W celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w szkole ustala się w oparciu o  

aktualne „Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ, GIS”  następujące 

wewnątrzszkolne procedury bezpieczeństwa: 

§2 Pobyt uczniów w szkole. 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg 

oddechowych . 

2. Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe. 

3. Uczniowie w drodze do i ze szkoły muszą przestrzegać aktualnych przepisów sanitarnych. 

4. Nie wolno przyprowadzać do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba, u której 

stwierdzona zarażenie coronawirusem lub inną chorobą zakaźną. 

5. Rodzice/opiekunowie w szczególnych przypadkach   mogą wchodzić do budynku szkoły 

podczas przyprowadzania i odbierania dzieci ( tylko osoby bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej ). Są one zobowiązane do  przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

zdrowotnego . Wchodząc do budynku dezynfekują ręce. 

6.  Opiekunowie  obierający dziecko  ze świetlicy  wchodząc do budynku  zachowują 

zasadę: 1 opiekun  do dziecka/dzieci. 

 Po odbiorze dziecka  schodzą z nim  i czekają  aż dziecko  ubierze się/ zmieni obuwie   -  

przy  wyjściu ze szkoły. 

7. Prosimy  opiekunów  przyprowadzających/ odbierających dziecko/ dzieci  o 

niegrupowanie się w  budynku, , szybkie opuszczanie terenu szkoły. 

8. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun 

za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki  z zachowaniem 

środków ostrożności (tylko osoba zdrowa) i respektując przyjęte w szkole procedury. 

9.  Rodzice/opiekunowie dzieci z oddziału przedszkolnego , które do placówki przyniosą 

zabawkę, powinni zadbać o jej   dezynfekcję przed i po pobyciem dziecka w szkole. 

10. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci do szkoły muszą stosować aktualne zalecenia 

GIS, obowiązujące w szkole procedury. 



11. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły muszą zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do innych dzieci. 

12. Rodzice/opiekunowie maja obowiązek zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji 

w czasie pobytu  dziecka w szkole, poprzez udostępnienie numerów telefonu, maila 

wychowawcy, pielęgniarce. 

13.  Obowiązują ogólne zasady higieny: 

• częste mycie rąk ( po wejściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce0, 

• ochrona podczas kichania i kaszlu, 

• unikanie dotykania oczu, nosa, ust, 

• niedzielenie się zaczętym jedzeniem 

• nieprzynoszenie do szkoły   niepotrzebnych przedmiotów , zabawek( ograniczenie 

to nie dotyczy dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I – III  ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ). 

14.  Wejście nr 2 (od ulicy Kopalnianej )służy jako dojazd dla służb ,będzie udostępnione do 

codziennego użytku dla nauczycieli i uczniów opuszczających szkołę po godzinie 14.00. 

Uczniowie klas 2 -5 wchodzą do szkoły wejściem nr 3 od strony wschodniej szkoły. 

Uczniowie klas 0-1 oraz klas 6-8 wchodzą do szkoły wejściem głównym od ulicy 

Słonecznej. 

 

15. Wejście od kuchni przeznaczone jest jedynie dla pracowników kuchni i dostawców żywności. 

 

§3 Zajęcia w szkole 

 

1. Zajęcia odbywają się zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem pracy. 

2. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady  higieny: częste mycie rąk  ( po przyjściu do 

szkoły należy umyć ręce wodą z mydłem ) , ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania okolic oczu, nosa i ust. 

3. Należy wietrzyć sale lekcyjne jak najczęściej, co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć 

 i podczas przerw. 

4. Uczeń/dziecko  posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą wymieniać 

się przyborami szkolnymi miedzy sobą. 

5.  Uczniowie/ dzieci mogą  spożywać posiłki i napoje  przyniesione z domu. Posiłki mogą 

być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.  

 

6.  Uczniowie/ dzieci  do szkoły przychodzą w ściśle określonych godzinach nie wcześniej niż 

15 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, nie dotyczy to uczniów klas I – III  

korzystających ze świetlicy szkolnej. 

7. Wejście do szkoły  musi być poprzedzone prawidłową dezynfekcją rąk , myciem rąk  

wodą z mydłem. 

8. Zabrania się przebywania w szatniach w innym celu niż pozostawienie lub zabranie 

obuwia i odzieży wierzchniej. 

9. Korzystanie z sanitariatów  bezwzględnie powinno być zakończone myciem rąk wodą z 

mydłem . 



 

10. W przypadku stwierdzenia  objawów chorobowych  u ucznia  zostanie on   odizolowany w  

wyznaczanym miejscu , w razie potrzeby wezwana będzie  pomoc medyczna. 

11.  Na terenie szkoły  mogą przebywać   rodzice / opiekunowie  np. wezwani w celu 

natychmiastowego odebrania dziecka z objawami choroby lub poproszeni o bezpośredni 

kontakt z pracownikami pedagogicznymi. 

§4  Zajęcia wychowania fizycznego 

1.  Zalecane jest aby  w miarę możliwości pogodowych  odbywały się  na świeżym powietrzu. 

2.  Po zajęciach uczniowie myją ręce wodą z mydłem. 

§5. Stołówka  szkolna. 

1. Korzystanie  odbywa się zgodnie z zasadami higieny obowiązującymi w  stałówce 

szkolnej. 

2. Przed posiłkiem korzystający ze stołówki myją ręce. 

§6.   Zasady dotyczące pracowników szkoły. 

1. Wszyscy pracownicy zostają poinformowani o zasadach wynikających z wytycznych/ 

procedur.  Aktualne wytyczne są zamieszczone na stronie internatowej  szkoły. 

2. Do szkoły przychodzą osoby ( nauczyciele, pracownicy administracji/ obsługi)  bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

3. W przypadku stwierdzenia  objawów chorobowych  pracownik szkoły  zostanie 

odizolowany w  wyznaczanym miejscu , w razie potrzeby wzywana jest pomoc medyczna. 

4. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowania  zasad higieny. 

5. Pracownicy administracji  obsługi,  personelu  kuchennego ograniczają do niezbędnego 

minimum kontakt z uczniami, nauczycielami. 

6. Każdy pracownik zobowiązany jest do   dbałości o  wietrzenia sal i korytarzy, ze 

szczególnym  uwzględnieniem zapewnienia zasad bezpieczeństwa uczniom, w czasie  gdy 

okna są otwarte. 

7. Pracownicy obsługi powinni na  bieżąco dbać o czystość  sal lekcyjnych oraz  innych 

pomieszczeń szklonych, łazienek, sanitariatów, używając  certyfikowanych środków 

dezynfekcyjnych, zgodnie z instrukcją ich  użytkowania,  wietrzyć pomieszczenia po 

dezynfekcji oraz   regularnie  opróżniać kosze na odpady, uzupełniać  dozowniki 

jednorazowych ręczników. 

 

 

 

 

 


