
BEZPIECZEŃSTWO 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W RUMI



BEZPIECZEŃSTWO W NASZEJ SZKOLE – OGÓLNIE:

• Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi spełnia wszystkie
normy bezpieczeństwa wynikające z przepisów prawa.

• Nasi uczniowie, dzięki dobrze wykfalifikowanej kadrze
pedagogicznej, mają zapewnione zarówno
bezpieczeństwo fizyczne jak i psychiczne.

• Dodatkowo placówka cały czas skutecznie przeciwdziała
zagrożeniom wynikającym z pandemii Covid-19.

• Prawidłowo adaptujemy się do sytuacji międzynarodowej.
Udzielamy wsparcia i umożliwiamy spokojną, a co
najważniejsze bezpieczną edukację uczniom
pochodzącym z Ukrainy.

• Bezpieczeństwo każdego ucznia i osoby przebywającej
na terenie placówki jest dla nas tak samo ważne.



STOMATOLOGIA  I BEZPIECZEŃSTWO SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE:
• W szkole znajduje się gabinet stomatologiczny oraz gabinet pielęgniarki.

• Przy głównym wejściu umieszczono termometr oraz stanowisko z płynem
dezynfekującym. W razie potrzeby w portierni można pobrać również i maseczkę.

• Wszystkie pomieszczenia, stołówka oraz sale lekcyjne są na bieżąco dezynfekowane
i wietrzone.



PORTIERNIA:
• Przez cały dzień w sprawach informacyjnych lub organizacyjnych dzieciom, rodzicom i opiekunom
pomocą służą pracownicy portierni.

• Udzielają oni wskazówek, pomagają, a także w razie potrzeby wskazują dzieciom sale lekcyjne,
szatnie lub świetlicę do których powinni się udać. W portierni uczniowie mogą również uzyskać
zapasowy klucz do szafek w szatni.



MONITORING:

• Aby w pełni zapewnić bezpieczeństwo
uczniom i osobom przebywającym na
ternie placówki, w szkole zainstalowano
monitoring.

•Pracownicy portierni mają stałą
możliwość obserwowania sytuacji
wewnątrz jak i na zewnątrz budynku
(plac przed szkołą, boisko).



ŚWIETLICA:

• Do dyspozycji dzieci przed i po
lekcjach jest świetlica szkolna.

• Uczniowie w miłej i życzliwej
atmosferze oraz bezpiecznych
warunkach pod okiem wspaniałych
nauczycieli mogą kreatywnie
i twórczo spędzić czas przed
przybyciem rodzica.

• Świetlica działa w godzinach od 6.30
do 17.00. Zapraszamy!



UKRAIŃCY W POLSCE:
• Nasza szkoła dostosowuje się do dynamicznej sytuacji międzynarodowej. W związku z wojną na
Ukrainie społeczność Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi stanęła na wysokości zadania.

• Szybko i sprawnie na każdym etapie edukacyjnym do grona naszych uczniów przyjęliśmy dzieci
z Ukrainy, które teraz nieprzerwanie mogą kontynuować swoją edukację.

• Ponadto na pochwałę zasługują sami uczniowie, którzy ciepło przyjęli swoich rówieśników ze
Wschodu. Ich empatia, wyrozumiałość i otwartość sprawia, że uczniowie z Ukrainy mogą czuć
się u nas bezpiecznie, a sama aklimatyzacja i dostosowanie do nowych wyzwań przebiegają
prawidłowo.



ANONIMOWA SKRZYNKA:

•W naszej szkole zwracamy uwagę na to co mówią
i czują nasi uczniowie. Dlatego do ich dyspozycji
zainstalowaliśmy anonimową skrzynkę, do której mogą
wrzucać swoje przemyślenia. Każda uwaga zostaje
wnikliwie przeanalizowana i nie zostaje pominięta.

• Nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym
dla uczniów, a także dla wszystkich którzy nas
odwiedzają.


