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 ZAŁĄCZNIK NR 1 
DO ZARZĄDZENIE NR 15/2021/2022   

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. B. PRUSA   
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH   

Z DNIA 07.04.2022 R.  

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16  

IM. B. PRUSA  

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  

 

§ 1 

Organizacja zajęć 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich w swoim 

funkcjonowaniu z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra 

Zdrowia, wytycznych Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz 

Kuratorium Oświaty. 

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

3. Uczniowie korzystają z form aktywnego przemieszczania się.  

4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez  objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej.  

5. Uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myją ręce wodą z mydłem. 

6. Opiekunowie powinni przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. 

7. Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzili do budynku szkoły lub na  teren 

szkoły, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. Opiekunowie przebywają tylko na 

parterze szkoły w segmencie A i B. 

8. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, 

rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile);  

w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych. 

9. Rekomenduje się ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania zasad związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk. 

10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź chorobę 

zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu i 

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

11. Obowiązują ogólne zasady higieny:  

 częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), 

 ochrona podczas kichania i kaszlu, 

 unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

 niedzielenia się zaczętym jedzeniem. 

12. Pracownicy szkoły oraz firmy sprzątającej regularnie czyszczą szkołę, z użyciem wody  

z detergentem lub środków dezynfekujących, infrastrukturę szkoły, sprzęt, przybory sportowe  

i materiały wykorzystywane podczas zajęć.   

13. Nauczyciele zobowiązani są wietrzyć sale. Części wspólne (korytarze) wietrzą wyznaczone osoby 

co najmniej raz na godzinę. 
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14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

15. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie 

dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności  

z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały 

swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie 

(pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

16. Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę odbywają się zgodnie z ustalonym 

harmonogramem i  po zakończonych lekcjach poszczególnych klas. 

17. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin.  

18. Zaleca  się ograniczenie kontaktów personelu kuchennego i pracowników administracji oraz 

obsługi sprzątającej z uczniami oraz nauczycielami.  

19. Od dnia 07.04 uruchomiona zostaje szatnia dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej. Każda 

klasa ma wyznaczone boks, w którym pozostawia okrycie wierzchnie oraz obuwie. Dbamy  

o porządek w boksach. 

20. W szkole uczeń może korzystać z urządzenia dystrybuującego wodę wodociągową do picia przy 

użyciu własnej butelki lub innego naczynia zamkniętego. 

 

§ 2 

Higiena, czyszczenie lub dezynfekcja pomieszczeń 

 

1. Wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do szkoły (w tym rodzice uczniów przestrzegają zasad 

higieny rąk, a jeżeli jest to możliwe, myją ręce. 

2. Pracownicy i uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem. Nauczyciele dopilnują, aby uczniowie 

myli ręce, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po  

powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.  

3. Pracownicy firmy sprzątającej regularnie czyszczą i napełniają dozowniki z mydłem. 

4. Codziennie odbywa się monitorowanie prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, myciu powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym 

blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

5. W przypadku stosowania  środków do dezynfekcji powierzchni, należy ściśle przestrzegać zaleceń 

producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów 

tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w  sali, w tym 

również przed rozpoczęciem zajęć. 

7. Należy regularnie opróżniać i czyścić kosze na odpady. 

8. Zasady korzystania z udostępnianej infrastruktury szkoły z podmiotem zewnętrznym stanowią 

załącznik do umowy. 
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§ 3 

 

Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki 

1. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia 

epidemiologicznego: 

1) ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi, 

2) stosować środki ochrony osobistej. 

2. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.  

3. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia, jadalnia, inne pomieszczenia przeznaczone na 

spożycie ciepłych posiłków) w szkole należy zapewnić warunki higieniczne wymagane przepisami 

prawa.  

4. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne i odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych. 

§ 4 

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia choroby zakaźnej u 

pracowników 

1. Wszyscy pracownicy powinni stosować zasady wynikające z  Wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego  oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej 

dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka konieczność wzywa pomoc 

medyczną.  

 

§4 

Postanowienia końcowe 

1. Zasady bezpieczeństwa zdrowotnego wchodzą w życie z dniem 07.04.2022r. 

2. Zasady bezpieczeństwa zdrowotnego mogą być modyfikowane. 

3. Zasady bezpieczeństwa zdrowotnego zostaną opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako 

wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona  

w formie papierowej w sekretariacie szkoły. 

4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas spotkania. 

5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane. 


