
Procedury dotyczące bezpieczeństwa podczas konsultacji 

 w SP1 w Szubinie 

 

Ogólne 

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów 

choroby zakaźnej.  

Konsultacje powinny się odbywać według zasady: 4 m
2
 na osobę, 2 m dystansu społecznego 

pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali.  

W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu, 

prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.  

W miarę możliwości należy wyznaczyć stałą salę na konsultacje dla tej samej grupy.  

Należy ustalić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając 

konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w 

bibliotekach. 

Należy ustalić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając 

konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w 

bibliotekach. 

W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Zadbać o 

zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi 

osobami. 

Przy wejściu do szkoły należy bezwzględnie umieścić płyn do dezynfekcji rąk i zobligować 

wszystkie osoby wchodzące do korzystania z niego. 

O ile jest taka potrzeba,  należy zaopatrzyć pracowników w środki ochrony osobistej, w tym 

rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice. 

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy wywiesić plakaty z zasadami 

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

Zapewnić sprzęt i środki oraz monitorować prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekować powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki 

światła, uchwyty, klawiatury, poręcze krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. 

Przeprowadzić spotkania z pracownikami i zwrócić uwagę, aby kładli szczególny nacisk na 

profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do szkoły nie powinni przychodzić 

pracownicy, którzy są chorzy. 

W miarę możliwości nie angażować w zajęcia nauczycieli oraz innych pracowników powyżej 

60. roku życia. 

Wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i 

płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych. 



Umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora 

oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

 

Obowiązki nauczyciela 

Wyjaśnienie uczniom,  jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego 

zostały wprowadzone. 

Zorganizowanie konsultacji indywidualnych oraz grupowych z uwzględnieniem odległości 

pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).  

Dopilnowanie, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników. 

Wietrzenie sali, w której organizowane są konsultacje,  co najmniej raz na godzinę. 

Zwracanie uwagi,  aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 

Unikanie organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym 

ustalenie bezpiecznej zasady korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć. 

 

Obowiązki ucznia 

Uczeń powinien zapoznać się z harmonogramem konsultacji. 

Nie wolno umawiać się na konsultacje, jeżeli uczeń jest chory lub w Jego domu przebywa 

ktoś na kwarantannie lub w izolacji.  

Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, powinien zgłosić ten fakt 

odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

Uczeń powinien zabrać do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie 

będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów. 

W drodze do i ze szkoły uczeń powinien korzystać z osłony na usta i nos oraz zachować 

dystans społeczny. 

Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce. 

Z szatni nie należy korzystać. 

Należy bezwzględnie stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie 

podawać ręki na powitanie, zachować dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust. 

Należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania. Stosownie zwracać uwagę innym w tym zakresie. 

Unikać większych skupisk uczniów, zachować dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, 

innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

Korzystając z biblioteki szkolnej, należy zapoznać się ze szczegółowymi zasadami 

wypożyczania książek. 

Zatwierdził 

Dyrektor szkoły 


