
Procedury i zasady konsultacji dla uczniów Szkoły Podstawowej                        

im. Arkadego Fiedlera w Rychwale 
 

1. Niniejsze zasady dotyczą wszystkich pracowników szkolnych świadczących pracę na 

terenie placówki w trakcie trwania epidemii koronawirusa COVID-19 oraz rodziców                      

i wychowanków, którym zasady organizacji konsultacji ogłasza się w formie 

komunikatów w siedzibie szkoły. 

2. Celem ustalonych zasad jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia COVID-19. 

3. Zasady określają działania i środki zapobiegawcze, które minimalizują możliwość 

zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą                        

w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem. Decyzja należy do opiekunów 

dziecka. 

4. Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klas VIII. 

5. Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej. 

6. Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględniają wytyczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

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

choroby zakaźnej.  

8. Organ prowadzący zapewnia środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania 

szkoły. 

9. Organ prowadzący zaopatrzył pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: 

jednorazowe rękawiczki, maseczki, przyłbice. 

10. Ustalony zostaje szybki sposób komunikacji organu prowadzącego z dyrektorem, np.                     

w sytuacji podejrzenia zakażenia. 

11. W razie potrzeby organ prowadzący zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania 

kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub 

kwarantanny. 

12. Przygotowany i upowszechniony zostaje wśród nauczycieli, uczniów i rodziców 

harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych.  

13. Przygotowane zostają procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów 

w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni, uwzględniając zasady: 4 m2 na 

osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami 

w sali podczas konsultacji.     

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

organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2 /nie dotyczy to 

np. holu szkolnego/.  

15. Wyznacza się stałą salę /miejsce/ na konsultacje dla tej samej grupy. 

16. Ustalone i upowszechnione zostają zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny 

jej pracy, uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotekach (wytyczne: www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki). 

17. Bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek oznaczone datą,                       

w której zostały przyjęte. 

18. Ograniczona zostaje możliwość przebywania w szkole osób z zewnątrz. Należy zachować 

dodatkowe środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami. 

19. Przy wejściu do szkoły umieszczony zostaje płyn do dezynfekcji rąk i obliguje się 

wszystkie osoby wchodzące do korzystania z niego. 

20. Pracownicy zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki 

ochronne, ewentualnie przyłbice. 



21. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami 

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

22. Monitoringowi podlegają prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym 

blatów w salach. 

23. Do szkoły nie powinni przychodzić pracownicy, którzy są chorzy. 

24. W miarę możliwości w zajęciach nie będą angażowani nauczyciele oraz inni pracownicy 

powyżej 60 roku życia. 

25. Wyznacza się i przygotowuje pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych. 

26. Umieszczone zostają numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

27. Przygotowane zostają ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczniów niepełnoletnich. 

28. Nauczyciele wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują                    

w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. 

29. Uczniowie nie pożyczają sobie przyborów i podręczników. 

30. Sale, w których organizowane są konsultacje, wietrzone są co najmniej raz na godzinę. 

31. Należy zwracać uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 

32. Uczniowie nie korzystają z konsultacji, jeżeli są chorzy lub w ich domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji.  

33. Jeżeli uczeń umówi się na konsultacje, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt odpowiednio 

wcześniej nauczycielowi. 

34. Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. Nie ma możliwości 

pożyczania od innych uczniów.  

35. W drodze do i ze szkoły uczniowie korzystają z osłony na usta i nos oraz zachowują 

dystans społeczny. 

36. Przed wejściem do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk, a w przypadku przeciwwskazań 

zdrowotnych do stosowania środków do dezynfekcji uczeń myje ręce. 

37. Uczniowie bezwzględnie stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem i nie 

podają ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust. 

38. Zwraca się uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

39. Uczniowie unikają większych skupisk, zachowują dystans przebywając na korytarzu,                   

w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

40. Szkoła wykorzystuje termometr, bezdotykowy i dezynfekuje go po użyciu w danej 

grupie.  

41. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli 

zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych. 

42. Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go                

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m 

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu 

pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

43. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od 

pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą 

miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń. 



44. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do 

indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 

45. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek*. 

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie                                    

w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie                            

i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych 

na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 

46. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów sugerujących zakażeniem koronawirusem 

osoba ta jest izolowana w wyznaczonym pomieszczeniu - dziecko pozostaje w izolatce 

pod opieką jednego pracownika. 

47. Uczeń z podejrzeniem zakażenia koronawirusem zakłada w izolatce maseczkę oraz 

rękawiczki.  

48. Nauczyciel zawiadamia rodzica telefonicznie o podejrzeniu zakażenia u dziecka, 

odizolowania dziecka od grupy oraz zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną                  

i stosuje się do dalszych wytycznych - w razie złego stanu dziecka (problemy                               

z oddychaniem) dzwoni na 999 lub 112. 

49. Dyrektor powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym                           

o sytuacji kryzysowej, stosowane są procedury zgodnie z instruktażem stacji powiatowo 

epidemiologicznej. 

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 


