
                                                           Załącznik do Zarządzenia nr 16/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży 

 

 

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 1  

im. Stanisława Staszica w Chodzieży 

  

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach                  

(Dz. U. z 2020, poz. 1604 ze zm.), 

 Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące 

od dnia 4 kwietnia 2022 r. 

Organizacja zajęć w szkole 

1. W szkole obowiązuje ogólna zasada SHW – Szczepienia (rekomendowane dla pracowników      

i uczniów), Higiena (częste mycie rąk lub dezynfekcja, ochrona podczas kichania i kaszlu, 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust), Wietrzenie. 

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

3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o dezynfekowaniu rąk             

oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły  

umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.  

4. Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się. Codzienna aktywność 

fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. 

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

objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

6. Opiekunowie powinni przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym jako 

elementu obowiązującego w szkole.  

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

szkoły, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. 

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

objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania procedury 

bezpieczeństwa szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. 

Dodatkowo zaleca się higienę rąk. 

9. Sposobem szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia jest kontakt telefoniczny lub 

przekazywanie informacji poprzez e-dziennik. 

10. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest używany w razie potrzeby i dezynfekowany 

po użyciu.  

11. Każdy pracownik szkoły, który zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

lub chorobę zakaźną ma obowiązek odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu                    

i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia       

ze szkoły. 

12. Wprowadza się następujące obostrzenia: 

A. w budynku na ul. Staszica 



a) klasy I i II wchodzą do szkoły wejściem od boiska, od ul. Wojska Polskiego (wejście przy 

bibliotece), 

b) klasy III i IV wchodzą do szkoły wejściem od boiska, od ul. Harcerskiej (wejście przy sali 

gimnastycznej), 

Nauczyciele w klasach I-II organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych       

do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min., ale z pominięciem przerw dla kl. III-IV. 

Klasy, które mają zajęcia w pomieszczeniach na sali gimnastycznej czekają na boisku lub                 

w budynku głównym na nauczyciela. Razem z nauczycielem wchodzą do sali gimnastycznej. 

B. w budynku na ul. Paderewskiego 

a) klasy V i VI wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Paderewskiego, 

b) klasy VII wchodzą  do szkoły wejściem bocznym do skrzydła szkoły od ul. Paderewskiego. 

c) klasy VIII wchodzą  do szkoły wejściem bocznym do hali od strony parkingu. 

13. Uczniowie przebywają w wyznaczonej sali wg ustalonego planu. W sali pozostawiają okrycia 

wierzchnie, nie korzystają z szatni ogólnodostępnych. 

14. Wszystkich bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona 

podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, niedzielenie się zaczętym 

jedzeniem. Po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce. 

15. Regularnie czyści się, z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących, 

infrastrukturę szkoły, sprzęt, przybory sportowe i materiały wykorzystywane podczas zajęć.   

16. Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć            

i podczas przerwy. 

17. Podczas przerwy, gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, uczniowie przebywają na 

boisku szkolnym. 

18. Uczeń nie przynosi 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.  

19. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z 

uczniami oraz nauczycielami. 

20. Godziny otwarcia oraz zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej są umieszczone 

na drzwiach gabinetu. 

21. Źródełka i fontanny wody pitnej są nieczynne do końca roku szkolnego 2021/2022.  

22. Wychowawcy klas w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi ustalą dodatkowe 

środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, np. 

obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy; w przypadku braku 

możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć 

lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa maseczką. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek 

dezynfekowania dłoni lub jeżeli jest to możliwe, umyły ręce.  



2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.  

3. Codzienne prace porządkowe podlegają na utrzymywaniu w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 

spożywania posiłków, klawiatur, włączników. Prowadzi się rejestr codziennej dezynfekcji         

i mycia, stanowiący załącznik nr 1 do procedury. 

4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

5. Urządzenia sanitarnohigieniczne są na bieżąco czyszczone przy użyciu detergentów lub 

dezynfekowane, kosze na odpady są regularnie opróżniane i czyszczone. 

6. Jeżeli uczniowie, pracownicy lub osoby trzecie używają osłonę ust i nosa lub rękawice 

jednorazowe, wyrzucają je do kosza przy dyżurce woźnych.  

7. Sale lekcyjne i korytarze wietrzy się, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci 

w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci, ze szczególnym 

uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. 

8. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, to podmiot ten przeprowadza 

dezynfekcję pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących do szkoły, jak 

również dba o wietrzenie pomieszczeń. 

 

Gastronomia 

 

1. W szkole przy ul. Staszica funkcjonuje stołówka prowadzona przez firmę prywatną.                                             

Za stosowanie zasad i wytycznych odpowiada właściciel stołówki. 

2. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad 

bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 

3. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone      

w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

4. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

 

1. Wszyscy pracownicy szkoły zostali poinstruowani o zasadach procedury bezpieczeństwa. 

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

zakaźnej. 

3. Wyznaczone jest i przygotowane  (wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania 

objawów choroby infekcyjnej. 

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

zakaźnej – dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności 

służbowych. Jeżeli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.  



5. W przypadku ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami 

sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną, przeprowadza się dodatkowe sprzątanie, a także 

dezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

6. W szkole obowiązują procedury postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej         

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Chodzieży wprowadzone zarządzeniem 

17/2020 z dnia 20.05.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  nr 1  

wewnętrznej procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły                                               
 

 

REJESTR CODZIENNEJ DEZYNFEKCJI I MYCIA  

poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzesełek, powierzchni płaskich, blatów 

w salach, drzwi, mebli oraz innego drobnego sprzętu i sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 1 

im. Stanisława Staszica w Chodzieży 

Lp. Data godzina Podpis osoby odpowiedzialnej 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


