
Procedura organizacji na terenie szkoły konsultacji dla uczniów klas 

pierwszych i drugich w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 

 

Część 1. Informacje ogólne. 

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

objawów choroby zakaźnej.  

2. Konsultacje odbywać się będą w wyznaczonych salach lekcyjnych.  

3. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do dezynfekcji 

rąk. Pojemniki z płynem do dezynfekcji znajdować się będą również w salach 

lekcyjnych.  

4. Nauczyciele prowadzący zajęcia oraz pracownicy administracyjno-obsługowi 

przebywający w tym czasie na terenie szkoły zostaną zaopatrzeni w indywidualne 

środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki i przyłbice. 

5. Uczniowie  uczestniczący w zajęciach zobowiązani są do przyjścia w rękawiczkach 

jednorazowych i maseczkach lub przyłbicach.  

6. Uczniowie i nauczyciele wchodzą do budynku głównym wejściem od strony parkingu 

z zachowaniem 2 m dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami. Przy wejściu do 

budynku dyżurować będzie wyznaczony pracownik szkoły.  

7. Harmonogram dyżurów, o których mowa w ust. 6 zostanie dostosowany do 

harmonogramu konsultacji.   

8. Wyznaczony pracownik szkoły dyżurujący przy wejściu do budynku zobowiązany jest 

do reagowania w sytuacji ewentualnego większego zgromadzenia się uczniów. 

9. W jednej sali lekcyjnej w zajęciach uczestniczyć może maksymalnie 10 uczniów. 

10. Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konsultacjach bezpośrednio nauczycielowi 

prowadzącemu zajęcia do godz. 12.00 poprzedniego dnia.  

11. Nauczyciel ma prawo odmówić udziału w zajęciach uczniowi, który wcześniej tego 

nie zgłosił, jeśli liczba uczniów w grupie przekroczyłaby 10 uczniów. Fakt ten 

nauczycieli zgłasza dyrektorowi szkoły. 

12. W salach lekcyjnych zostanie zachowany dystans 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami. 

13. Pomieszczenie nr 12 (gabinet psychologa szkolnego) zostanie przystosowany na 

potrzeby ewentualnej izolacji osoby podejrzanej o zakażenie.  

14. Pracownicy obsługi zobowiązani są do utrzymywania czystości sal, w których 

prowadzone są konsultacje, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych oraz 

dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, 

uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach 

lekcyjnych. 

 

  



Część II. Szczególne informacje dla nauczycieli 

1. Nauczyciele przyjmują przez dziennik elektroniczny zgłoszenia uczniów na 

konsultacje. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciele wyjaśniają uczniom, którzy zgłosili chęć 

udziału w konsultacjach, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole.  

3. Nauczyciele zwracają uwagę na liczebność grupy uczniów uczestniczących 

w konsultacjach.   

4. Nauczyciele mają prawo nie wyrazić zgody na udział w konsultacjach uczniów, którzy 

nie dokonali wcześniejszego zgłoszenia, jeżeli liczebność grupy przekroczyłaby 

10 uczniów.  

5. Przed rozpoczęciem zajęć, w trakcie oraz po ich zakończeniu nauczyciele zwracają 

uwagę na odległości, jakie muszą zachowywać uczniowie. 

6. Nauczyciele zwracają uwagę, aby uczniowie wchodząc do sali lekcyjnej i opuszczając 

ją stosowali  środki dezynfekcyjne. 

7. W trakcie prowadzonych zajęć nauczyciele zwracają uwagę, aby uczniowie siedzieli 

pojedynczo przy wyznaczonych stolikach i nie pożyczali sobie przyborów  

i podręczników. 

8. Podczas konsultacji nauczyciele regularnie wietrzą sale lekcyjne.  

 

Część III. Szczególne informacje dla uczniów 

1. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konsultacjach zgłaszają ten fakt przez dziennik 

elektroniczny nauczycielom uczącym. 

2. W konsultacjach w szkole mogą wziąć udział uczniowie zdrowi, bez objawów 

choroby zakaźnej. 

3. Uczniowie uczestniczący w konsultacjach mają własne rękawiczki jednorazowe 

i maseczki lub przyłbice. 

4. Uczniowie zabierają do szkoły własne zestawy podręczników i przyborów. W szkole 

nie pożyczają sobie nawzajem przyborów ani książek. 

5. Uczniowie stosują konieczne zasady higieny, w tym dezynfekcję rąk przy wejściu do 

budynku i w sali lekcyjnej oraz zachowują konieczny dystans 

6. Uczniowie starają się unikać większych skupisk przebywając na korytarzu, w toalecie 

oraz innych pomieszczeniach wspólnych. 

7. Jakiekolwiek przejawy złego samopoczucia uczniowie natychmiast zgłaszają 

nauczycielom. 

 

 


