
 WEWNĘTRZNY REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. R. TRAUGUTTA W  KONINIE  
Obowiązuje od dnia 1 września 2022 r. 

I. Zasady obowiązujące wszystkie osoby przebywające w budynku szkoły. 

1. W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole osób  

z zewnątrz do niezbędnego minimum.  

2. W budynku szkoły w wyznaczonych obszarach mogą przebywać tylko 

osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

3. Przy wszystkich wejściach do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie 

z płynu do dezynfekcji rąk. 

4. Osoby z zewnątrz załatwiający sprawy wchodzą głównym wejściem 

i kierują się bezpośrednio do sekretariatu szkoły. 

II. Kontakty. 

1. Rekomenduje się rodzicom/opiekunom prawnym kontakt z wychowawcą 

i nauczycielami poprzez edziennik, kontakt telefoniczny lub w inny 

ustalony między stronami sposób. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania aktualnych 

numerów telefonów. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do obierania telefonu ze 

szkoły bez zbędnej zwłoki. 

4. Rodzice/opiekunowie uczniów przyprowadzają/odbierają dzieci 

w  wyznaczonych miejscach przed budynkiem szkoły/od strony płyty.  

5. Zaleca się, aby rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzili do 

budynku szkoły w sytuacjach niezbędnych, zachowując zasadę 

1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi. 

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

rodziców/opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

III. Ogólne zasady higieny. 

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

zakaźnej.  

2. Obowiązują następujące zasady higieny:  

a) częste mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie: bezzwłocznie po 

przyjściu do szkoły, po powrocie ze świeżego powietrza, po 

skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem; 

b) ochrona podczas kichania i kaszlu; 

c) unikanie dotykania oczu, nosa i ust; 

d) niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 

3. Zaleca się, aby w sprzyjających warunkach atmosferycznych wszyscy 

uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych przebywali na świeżym 

powietrzu.  

4. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

IV. Świetlica szkolna. 

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby 

w innych salach dydaktycznych. Zaleca się prowadzenie rekreacji na 

świeżym powietrzu. 

2. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.  



3. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem 

wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów.  

1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać 

na infekcję bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym 

pomieszczeniu – Izolatorium (I piętro) i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów prawnych o konieczności pilnego odebrania ucznia 

ze szkoły.  

2. Pomiar temperatury wykonuje się termometrem bezdotykowym. 

3. Rodzic/opiekun dziecka wyraża zgodę na pomiar temperatury 

termometrem bezdotykowym. Wyniki pomiarów nie będą nigdzie 

zapisywane/rejestrowane. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Monitorowane są wszelkie prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych – klamek, poręczy, powierzchni 

płaskich, w tym blatów stolików uczniowskich, nauczycielskich, biurek, 

wyłączników oraz klawiatury komputerów i myszek. 

2. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) wietrzone są przed lekcjami 

oraz co najmniej raz na godzinę, również w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

3. Szkoła zastrzega sobie prawo do aktualizowania regulaminu o czym 

niezwłocznie będzie informować wszystkich zainteresowanych. 

 
Opracowane na podstawie Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych 

i  ponadpodstawowych. 

 

Dyrektor Szkoły 

Grzegorz Jankowiak 
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