
 

                                                                                            Załącznik nr 1do Zarządzenia nr 3/05/2020 

                                                                                         Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzezawie 

                                                                                    z dn.18.05.2020 r. 

 

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

W WARUNKACH PANDEMII COVID-19 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzezawie 

konsultacje w szkole 

 

Procedura ma na celu: zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i uczniom biorącym udział w 

konsultacjach na terenie szkoły 

Do przestrzegania procedury zobowiązani są : nauczyciele, dyrektor, uczniowie, 

rodzice/opiekunowie prawni, pracownicy obsługi.  

 W PSP w Rzezawie umożliwia się zainteresowanym uczniom udział w konsultacjach 

przedmiotowych. 

1. Na terenie szkoły nie przebywają osoby z zewnątrz, których obecność nie jest 
konieczna do zapewnienia realizacji konsultacji. 

2. Uczniowie przychodzący na konsultacje są obowiązani mieć zasłonięte usta i nos. 

3. Przy wejściu do budynku wszyscy obligatoryjnie dezynfekują ręce lub myją ręce (w 

przypadku przeciwskazań zdrowotnych do stosowania środków do dezynfekcji). 

4. W szatni uczniowie rozbierają się w szatni z zachowaniem bezpiecznej odległości 

(minimum 1,5 metra). Nie gromadzą się w większych skupiskach w jednym 

pomieszczeniu. 

5. Zabronione jest przychodzenie na konsultacje ucznia chorego lub wykazującego 

objawy choroby, a także jeżeli uczeń lub jakikolwiek domownik jest objęty 

kwarantanną. 

6. Uczeń/rodzic/opiekun prawny informuje dzień wcześniej nauczyciela lub dyrektora o 

nieobecności na konsultacjach, tym samym umożliwiając uczestnictwo innemu 

zainteresowanemu. 

7. Jeżeli uczeń wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia    

na konsultacje przedmiotowe i poinformować rodzica o konieczności udania się na 

konsultacje lekarskie. 

8. Konsultacje z określonym nauczycielem odbywają się zawsze w tej samej sali, w 

grupie liczącej nie więcej niż 12 uczniów. 

9. Uczniowie pracują przy samodzielnych stanowiskach pracy (1 uczeń – jeden 

stolik/ławka), ustawionych od siebie w odległości min.1,5 m. 

10. Każdy uczeń przynosi własnyzestaw podręczników i przyborów do pisania.  



 

11. Sala, w której odbywają się konsultacje jest regularnie wietrzona, przynajmniej raz na 

godzinę. 

12. Na bieżąco prowadzone są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymania czystości sal po konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, 

włączniki światła, uchwyty, klawiatury, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie (w tym 

blaty w salach). 

13. Uczniowie regularnie i często myją ręce. 

14. Uczniowie nie podają ręki na powitanie, zachowują dystans oraz unikają dotykania 

oczu, nosa i ust. 

15. Uczniowie w odpowiedni sposób zasłaniają twarz podczas kichania czy kasłania. 

16. Uczniowie nie gromadzą się w większych skupiskach w: szatni, sali, korytarzu, 

toalecie. 

17. Uczniowie poruszają się tylko po wyznaczonym obszarze szkoły w trakcie 

uczestniczenia w konsultacjach. 

18. W przypadku podejrzenia zarażenia nauczyciel lub uczeń musi być natychmiast 

odizolowany oraz musi zostać poinformowany rodzic i dyrektor placówki. 

19. Dyrektor w konsultacji z organem prowadzącym i rodzicem może wezwać zespół 
ratownictwa medycznego. 

20. Na terenie placówki rozmieszczone są plakaty informacyjne oraz instrukcje 
wskazujące prawidłowe postępowania, a także numery alarmowe. 

21. W placówce dostępny jest numer telefonu komórkowego do dyrektora oraz 
przedstawiciela organu prowadzącego, pod które nauczyciel może zadzwonić w 
nagłych sytuacjach nie objętych procedurą. 

 

Opracowane procedury opierają się na Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, 

Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących organizacji konsultacji        

w szkole z dnia 15 maja 2020 r. i zostały dostosowane do warunków Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Rzezawie. 

                                                                                                            ……………………………………….. 

 (pieczęć i podpis dyrektora) 

 

Załączniki: 

1. Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego (25.05-07.06) 
2. Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego (01.06-07.06) 
3. Oświadczenie rodzica. 
4. Klauzula informacyjna.     


