
Załącznik do zarządzenia z dnia 1 września 2022r.  

„Procedura w zakresie szczegółowych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego na 

terenie szkoły, w tym zorganizowanie higienicznych i bezpiecznych warunków na jej 

terenie” 

 

 

PROCEDURA W ZAKRESIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA 

ZDROWOTNEGO NA TERENIE SZKOŁY, W TYM ZORGANIZOWANIE 

HIGIENICZNYCH I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW NA JEJ TERENIE. 

 

§ 1. 

1. „Procedury w zakresie szczegółowych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego”, 

zwane w dalszej części „Procedurami”, określają zasady wstępu, stosowane 

środki ochrony, dodatkowe obowiązki pracowników oraz zasady postępowania                           

w przypadku niepokojących objawów choroby przez osobę przebywającą 

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 

im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku.  

2. Ilekroć w „Procedurach” jest mowa o: 

1) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej                       

z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski                           

w Rybniku lub osobę zastępującą, 

2) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową z Oddziałami 

Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku. 

 

§ 2. 

Dyrektor organizuje funkcjonowanie Szkoły zgodnie z wytycznymi Głównego 

Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, organu 

prowadzącego i, jeżeli to konieczne, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Rybniku, w szczególności w zakresie: 

1) przygotowania poszczególnych pomieszczeń, sal lekcyjnych, świetlicy, placu 

zabaw i boiska, 

2) ustalenia zasad korzystania z poszczególnych pomieszczeń, sal lekcyjnych, 

świetlicy, placu zabaw, boiska, 

3) ustalenia zasad korzystania z szatni, 



4) ustalenia harmonogramu korzystania z części wspólnych wewnątrz budynku, sali 

gimnastycznej, świetlicy, placu zabaw, boiska, jadalnia 

5) ustalenia harmonogramu przerw. 

 

§ 3. 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

 

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

2. Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się.  

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

bez  objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

4. Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli 

ręce wodą z mydłem. 

5. Opiekunowie powinni przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym jako elementu obowiązującej ich procedury szkoły.  

6. Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci korzystali ze stref „rodzica”. 

7. Podczas specjalnych okazji – rodzice / opiekunowie wchodzą do budynku 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 

regulaminu szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk. 

9. Kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość jako sposób szybkiej, 

skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.  

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

bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu 

i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania 

ucznia ze szkoły. 

11. Zaleca się, aby uczniowie nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w  szczególności z niepełnosprawnościami.  

12. Rekomenduje się ograniczenie kontaktów personelu kuchennego i pracowników 

administracji oraz obsługi sprzątającej z uczniami oraz nauczycielami.  

13. We współpracy z higienistką szkolną zostają upowszechnione zasad korzystania 

z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godzin jego pracy.  



14. Dyrektor szkoły dokonuje aktualizacji i upowszechnienia procedur bezpieczeństwa 

zdrowotnego na terenie szkoły z  uwzględnieniem: 

a. specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych, oraz 

zwiększonej liczebności oddziałów, 

b. zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych, aktualnych przepisów 

prawa, w tym m.in. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 679). 

15. Dyrektor szkoły może wprowadzić dodatkowe środki ostrożności dotyczące 

funkcjonowania w  szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich 

rodzicami/ opiekunami prawnymi. 

 

 

Obowiązują ogólne zasady higieny:  

 

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

 ochrona podczas kichania i kaszlu, 

 unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

 niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 

 

§ 4. 

HIGIENA, CZYSZCZENIE LUB DEZYNFEKCJA  

POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

 

1. Zaleca się regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków 

dezynfekujących, infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów sportowych i materiałów 

wykorzystywanych podczas zajęć.   

2. Zaleca się częste wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) w  czasie zajęć 

i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć (ze szczególnym uwzględnieniem 

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

3. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły. 

4. Wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do szkoły (w tym rodzice uczniów), powinny 

zachować higienę rąk. 



5. Zaleca się regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to 

uczniowie, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed 

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

6. Monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, 

klawiatur, włączników. 

7. W szkole stosowane środki do dezynfekcji powierzchni należy używać - ściśle według 

zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.  

8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostają plakaty z zasadami 

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

dezynfekcji. 

9. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym o ich 

czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.  

 

§ 5. 

WYDAWANIE POSIŁKÓW 

 

1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia, jadalnia, inne pomieszczenia 

przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków) w szkole mają zapewnione warunki 

higieniczne wymagane przepisami prawa.  

2. Korzystanie z posiłków jest być bezpieczne i odbywa się w miejscach do tego 

przeznaczonych. 

 

§ 6. 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OBJAWÓW INFEKCJI LUB 

PODEJRZENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ U PRACOWNIKÓW 

 

1. Wszyscy pracownicy zapoznani z zasadami wynikającymi z  Wytycznych oraz 

wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. 

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

zakaźnej.  

3. Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów choroby infekcyjnej (gabinet higienistki szkolnej). 



4. 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.  

5. Na bieżąco należy śledzić obowiązujące przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa 

zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

6. Wykorzystać można instrukcje:  

a. instrukcja mycia rąk 

https://www.gov.pl/web/gis/jak-myc-rece-instrukcja-mycia-rak 

b. instrukcja dezynfekcji rąk  

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 

c. wykaz produktów biobójczych  

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze 

d. zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych  

https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876 

 

§ 7. 

Obowiązki uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych: 

UCZNIU! 

1. Nie przychodź do szkoły, jeżeli jesteś chory. 

2. Z szatni korzystaj według ustalonych zasad. 

3. Z uwagą wysłuchaj i zastosuj się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących                  

w szkole, które przedstawi nauczyciel. 

4. Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń i wytycznych dyrektora lub 

nauczyciela. 

5. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce, unikaj dotykania oczu, 

nosa i ust. 

6. Zapoznaj się z zasadami prawidłowego mycia rąk (plakaty dostępne w każdej 

toalecie) oraz instrukcją dezynfekcji rąk (dostępną przy każdym dozowniku                           

z płynem do dezynfekcji). 

7. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

8. Nie wymieniaj się z innymi uczniami swoimi przyborami szkolnymi, książkami, tym 

bardziej jedzeniem itp. 

9. Jeśli poczujesz się źle natychmiast zgłoś to nauczycielowi. 

10. Informuj nauczyciela o wszelkich nietypowych sytuacjach. 

https://www.gov.pl/web/gis/jak-myc-rece-instrukcja-mycia-rak
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze
https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876


RODZICU!  

1. Nie posyłaj do szkoły dziecka, jeżeli jest chore. 

2. Wytłumacz dziecku jakie obowiązują zasady bezpieczeństwa – niech 

bezwzględnie stosuje zasady higieny: częste mycie rąk oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust. 

3. Jeżeli dziecko choruje przewlekle i stale ma podwyższoną temperaturę 

poinformuj wcześniej o tym szkołę (najlepiej telefonicznie lub mailowo) i uzgodnij 

sposób postępowania. 

4. Nie wchodź do budynku szkoły, a jedynie odprowadź dziecko – czekając w strefie 

dla rodzica. 

5. Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń pracownika szkoły wydawanych 

na jej terenie. 

6. Wyznacz dodatkową osobę/osoby do odebrania telefonu i dziecka ze szkoły 

(telefon i zgoda na odbiór złożona pisemnie u wychowawcy klasy) 

7. Bezwzględnie odbieraj telefon, kiedy dzwoni ktoś ze szkoły. 

8. Na bieżąco odczytuj wiadomości przesyłane poprzez dziennik elektroniczny – 

mogą zawierać ważne informacje dotyczące wprowadzanych dodatkowych 

obostrzeń, ewentualnych incydentów epidemicznych w szkole itp. 

 

§ 8. 

 

1. W przypadku wątpliwości lub w sprawach nieujętych w „Procedurach” należy 

zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku w celu 

konsultacji lub uzyskania porady. 

2. Nadzór nad realizacją „Procedur” sprawuje dyrektor. 


