
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE                                                                                                  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W RZESZOWIE  

OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2021 R. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 17 sierpnia 2021 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 i Nauki.   

2. Do budynku szkoły lub na teren szkoły może wejść 1 opiekun z dzieckiem. 

3. 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. 

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

pomocy płynu dezynfekującego. 

5. 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. 

6. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni 

publicznej oraz w przestrzeni  wspólnej szkoły. 

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

czyli  mają zakryte usta i nos  za pomocą maseczki, dezynfekują dłonie przy wejściu do budynku 

szkoły lub mają rękawiczki ochronne jednorazowe. 

8. Uczniowie uczą się w przydzielonej danemu oddziałowi klasopracowni i nie przemieszczają się 

do innych sal dydaktycznych. 

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

odbierają dzieci również przestrzegając zasad higieny i mając na twarzy maseczkę zakrywającą 

usta i nos, zdezynfekowane dłonie płynem dezynfekującym lub mają założone rękawiczki 

ochronne jednorazowe. 

10. Uczniowie do szkoły przychodzą w maseczkach ochronnych po czym je ściągają z twarzy i po 

skorzystaniu z płynu dezynfekującego i naniesieniu go na dłonie udają się do sali lekcyjnej. 

11. W razie niepokojących objawów uczeń musi zostać odizolowany od innych osób i niezwłoczne 

musi być powiadomiony o wystąpieniu u dziecka wysokiej temperatury. W tym czasie Uczeń 

przebywa w wyznaczonym pomieszczeniu pod opieką nauczyciela lub innego pracownika 

szkoły. 

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

zabawek, czy innych gadżetów. 

13. Uczniowie przynoszą do szkoły własne przybory i książki. 

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

w razie potrzeby. 

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

szkolnego, mają obowiązek zachowania higieny sanitarnej.  

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

nich godzinie. 

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

dydaktycznych. Świetlicę należy wietrzyć nie rzadziej niż raz na 45 minut. 



18. Nauczyciele w klasach I – III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. 

19. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej według harmonogramu. Uczniowie zostają 

zapoznani z harmonogramem posiłków w pierwszych dniach nauki przez wychowawców klas. 

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

przyjść do szkoły maksymalnie na 10 minut przed rozpoczęciem lekcji. Po ich zakończeniu 

niezwłocznie udają się do domu. 

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

22. Klasy I, II i III wchodzą i wychodzą głównym wejściem. 

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

24. Uczniowie przychodzą do świetlicy szkolnej i opuszczają świetlicę szkolną udając się wyjścia 

ewakuacyjnego (świetlicowego) od ul. Bohaterów. 

25. Nauczyciele w miarę możliwości pogodowych wychodzą wraz z uczniami w miejsca otwarte, 

np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich                                                                      

i  z zachowaniem zasad  obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

26. W miarę możliwości pogodowych nauczyciele wychowania fizycznego organizują zajęcia 

lekcyjne na  boisku szkolnym oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

27. Obsługa szkoły regularnie czyści i dezynfekuje sprzęt szkolny, sale dydaktyczne, sale 

świetlicowe, korytarze, sanitariaty znajdujące się w budynku szkoły. 

Procedury bezpieczeństwa dla Uczniów podczas spożywania posiłków                                                        

w stołówce szkolnej. 

 

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

lub je dezynfekują. Przed wejściem do jadalni znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. 

2. Uczniowie jedzą posiłek, siedząc przy stolikach, zachowując właściwą odległość,                                        

z rówieśnikami z danej klasy. Obowiązuje zakaz przemieszczania się między stolikami. 

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

4. Po wejściu do stołówki szkolnej uczniowie ustawiają się w kolejce w odległości 1.5 m, 

zachowują ciszę i przestrzegają zasad BHP. 

5. Podczas spożywania posiłku na stołówce szkolnej uczniowie zachowują odległość 1.5 m                            

i stosują się do poleceń nauczyciela. 

6. Podczas spożywania obiadu uczniowie nie rozmawiają i nie blokują dostępu do stolików 

innym uczniom. Stoliki każdorazowo po opuszczeniu grupy uczniów ze stołówki muszą zostać 

zdezynfekowane. 

7. Po spożyciu posiłku uczniowie niezwłocznie opuszczają stołówkę szkolną i udają się do 

wyznaczonych sal dydaktycznych lub świetlicowych.  

8. Obowiązuje rygorystyczne przestrzeganie grafika żywieniowego.     

9. Personel kuchenny, administracja szkoły oraz obsługa jest zobowiązany do stosowania 

maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej. 

10.   Obowiązkiem personelu kuchennego jest regularne czyszczenie i dezynfekowanie sprzętu 

kuchennego oraz przydzielonych personelowi stanowisk pracy.                     


