
 

1 
 

PROCEDURA BEZPIECZNEJ ORGANIZACJI KONSULTACJI DLA UCZNIÓW 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. RYSZARDA WYRZYKOWSKIEGO  

W BEŁDOWIE 

Procedura ma na celu: zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły.  

Opracowano na podstawie: Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 

dnia  15 maja 2020r. dla szkół podstawowych 

Do przestrzegania procedury zobowiązani są: wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie oraz rodzice.  

 

PRZYJŚCIE DO I WYJŚCIE ZE SZKOŁY 

1. Rodzice /opiekunowie zobowiązani są do wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa dziecka                         

w konsultacjach zorganizowanych na ternie szkoły.  

2. W drodze do i ze szkoły, uczniowie zobowiązani są do korzystania z osłony na nos i usta oraz do 

zachowania dystansu społecznego. 

3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci 

kwarantanną lub izolacją albo maja objawy choroby zakaźnej.  

4. Uczniowie wchodzą na teren szkoły w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły według 

opracowanego  harmonogramu konsultacji. Godziny te są zależne od ilości dzieci i grup 

korzystających z zajęć w szkole. Uczniowie korzystają z oznaczonych, oddzielnych wejść. 

5. Porządku przy wejściu i wyjściu z klasy pilnuje nauczyciel, a na korytarzu wyznaczony przez 

dyrektora pracownik szkoły zaopatrzony w środki ochrony osobistej.  

6. Uczniowie zobowiązani są do unikania skupisk, zachowania dystansu podczas przebywania w 

toalecie, na korytarzu czy innych pomieszczeniach wspólnych. 

7. Przy wejściu do szkoły, uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce, udają się bezpośrednio do 

wyznaczonej sali lekcyjnej, zajmują oznaczone miejsca.  

8. Po zakończeniu zajęć uczniowie z poszczególnych grup opuszczają salę pojedynczo, a następnie 

niezwłocznie opuszczają teren szkoły. 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ  

1. Nie angażuje się  w prowadzenie konsultacji z uczniami pracowników powyżej 60 roku życia lub z 

istotnymi problemami zdrowotnymi. 

2. Konsultacje organizowane są w grupach, których liczba nie przekracza 12 osób                                  

(1 dziecko na 4 m2) 

3. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie 

więcej niż o 2 

4. Minimalna przestrzeń pomiędzy stanowiskami nauki wynosi min. 1,5 m (jeden stolik - jeden 

uczeń) 

5. Podczas zajęć, uczniowie mogą zdjąć maseczkę ochronną.  

6. Uczniowie korzystają tylko z własnych podręczników i przyborów  . Nie wymieniają się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

7. Zajęcia  oraz konsultacje w danej grupie są organizowane zawsze w stałej sali. 
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8. Sala, w której przebywają dzieci, jest wietrzona co najmniej raz na godzinę. 

9. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak 

nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

10. Klamki do drzwi, poręcze oraz stoły są dezynfekowane. 

11. Przeprowadzając dezynfekcję należy przestrzegać zaleceń producenta, znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby dzieci nie były narażone na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

12. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować 

13. Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania zasad higieny, często myją ręce wodą z 

mydłem, nie podaja ręki na powitanie, unikają dotykania oczu, nosa czy ust. 

14. Toalety są dezynfekowane na bieżąco. 

15. Podczas pobytu w szkole, uczniowie nie korzystają ze wspólnych źródeł wody pitnej. 

 

 

 

Załącznikiem do niniejszej procedury są wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej 

przygotowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. 

 

 


