
Załącznik 2 do Zarządzenia nr 1/2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie 

 

Procedury bezpieczeństwa na terenie                                                                                                 

Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie                                                                                                    

wg. wytycznych z GIS, MZ i MEN. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 16                                  

w Rzeszowie odbywają się zajęcia dydaktyczno  – wychowawcze  – opiekuńcze dla klas 1 – 8. W celu 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19  w szkole obowiązują 

specjalne Procedury bezpieczeństwa :  

Procedury przebywania uczniów klas 1 – 8 na terenie szkoły: 

1. W szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

Ministra Edukacji.   

2. Do szkoły  może uczęszczać uczeń  bez objawów chorobowych  sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie  lub w izolacji                              

w warunkach domowych. 

3. Po wejściu do budynku szkoły KAŻDY jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk przy 

pomocy specjalnego płynu dezynfekującego. 

4. Obowiązują ogólne zasady  – Uczniowie, Nauczyciele i Personel Szkoły mają obowiązek po 

przyjściu do szkoły bezzwłocznie umyć ręce oraz dbać o higienę osobistą podczas przebywania 

w szkole. 

5. Rodzice/Prawni Opiekunowie przyprowadzają uczniów do szkoły, przestrzegając zasad 

higieny, czyli  mają zakryte usta i nos  za pomocą maseczki lub przyłbicy. 

6. Rodzice/Prawni Opiekunowie nie wchodzą do szkoły razem z dziećmi. 

7. Po zajęciach dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych Rodzice/Prawni Opiekunowie 

odbierają dzieci również przestrzegając zasad higieny i mając na twarzy maseczkę lub przyłbicę 

zakrywającą usta i nos.  

8. W razie niepokojących objawów uczeń musi zostać odizolowany na co najmniej 2 metry od 

innych osób, a Rodzic/ Prawny Opiekun niezwłoczne powiadomiony o wystąpieniu u dziecka 

wysokiej temperatury. Rodzic/ Prawny Opiekun zobowiązany jest do odbioru dziecka ze szkoły.  

W tym czasie Uczeń przebywa w wyznaczonym pomieszczeniu pod opieką nauczyciela lub 

innego pracownika szkoły. 

9. Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i rzeczy, np. ulubionych 

zabawek, czy innych gadżetów. 

10. Uczniowie przynoszą do szkoły własne przybory i książki. 

11. Nauczyciele wietrzą sale lekcyjne raz na godzinę, czyli co 45 minut, w czasie przerw oraz                         

w razie potrzeby. 

12. Uczniowie, po wyjściu z toalety, przed posiłkiem, po powrocie z placu zabaw, czy z boiska 

szkolnego, mają obowiązek zachowania higieny sanitarnej.  

13. Na posiłek do stołówki szkolnej, uczniowie udają się wraz z nauczycielem  o wyznaczonej dla 

nich godzinie. 

14. Podczas spożywania posiłku na stołówce szkolnej uczniowie zachowują odległość 1.5 m²                             

i stosują się do poleceń nauczyciela. 

15. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych salach dydaktycznych. 

Świetlice należy wietrzyć nie rzadziej niż raz na 45 minut. 

16. Uczniowie każdej klasy uczą się w jednej wyznaczonej sali, w której przebywają 

pod opieką nauczyciela, który decyduje o wyjściu na przerwę i wietrzeniu. 



17. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej według harmonogramu. Uczniowie zostaną 

zapoznani z harmonogramem posiłków w pierwszych dniach nauki przez wychowawców 

klas (stołówka rozpoczyna wydawanie posiłków od 4 września(piątku). 

18. W związku z ograniczeniem pobytu rodziców na terenie szkoły dzieci z klas pierwszych, 

drugich i trzecich odbierane są przez  nauczyciela i zaprowadzane na świetlicę szkolną.  

19. Odbiór dzieci przebywających w świetlicy szkolnej  odbywa się o jednej z wyznaczonych 

godzin,  nauczyciel świetlicy sprowadza  grupę uczniów opuszczających szkołę o danej 

porze wg. deklaracji rodziców. Czas odbioru dzieci będzie w godzinach : 13.30-13.40 , 

14.30-14.40, 15.30-15.40, 16.30-16.40. 

20. Uczniowie nie mogą przebywać na terenie szkoły poza wyznaczonymi godzinami zajęć – 

mogą przyjąć do szkoły maksymalnie na 10 min. przed rozpoczęciem lekcji. Po ich 

zakończeniu niezwłocznie udają się do domu. 

21. Dla uczniów z podejrzeniem infekcji wydzielono pomieszczenie służące izolacji.  

22. Uczniowie nie mogą przebywać na terenie szkoły poza wyznaczonymi godzinami zajęć. 

Po zakończeniu zajęć uczniowie niezwłocznie udają się do  domu. Obowiązuje zakaz 

przebywania w szkole po zakończonych zajęciach. 

23. Klasy I wchodzą i wychodzą głównym wejściem. 

24. Klasy II i III wchodzą głównym wejściem i wychodzą wejściem bocznym. 

25. Klasy IV/V/VI/VII/VIII wchodzą i wychodzą wejściem bocznym. 

 

 

 

Procedury bezpieczeństwa dla Uczniów podczas spożywania posiłków 

w stołówce szkolnej. 

 
1. Uczniowie korzystający z posiłków, przed przejściem do stołówki szkolnej, myją ręce mydłem 

albo dezynfekują. Przed wejściem do jadalni znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. 

2. Uczniowie jedzą posiłek, siedząc przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Obowiązuje 

zakaz przemieszczania się między stolikami. 

3. Do stołówki mogą wchodzić tylko uczniowie zapisani na obiad. 

4. Obowiązuje rygorystyczne przestrzeganie grafiku żywieniowego. 
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Szkoły Podstawowej  

                                                                                                                      nr 16 w Rzeszowie 

 

 


