
Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr 10/2019/2020 

dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Listopada 1918 r. w Sobiechach 

 

Procedura bezpieczeostwa w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Listopada 1918 r. w 

Sobiechach podczas trwania konsultacji uczniów klasy ósmej z nauczycielami na terenie 

szkoły w okresie ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z COVID-19 

 

I. Uwagi ogólne. 

1. Od 25 maja br. szkoła umożliwia uczniom klas VIII uczestnictwo w konsultacjach 

indywidualnych lub w małych grupach. 

2. Uczeo podczas konsultacji ma możliwośd wyjaśnienia trudnych kwestii, 

usystematyzowania i utrwalenia materiału, poprawy oceny. 

3. Konsultacje będą prowadzone z następujących przedmiotów: 

a) Język polski – 1 h lekcyjne; 

b) Matematyka – 1 h lekcyjna; 

c) Język angielski – 1 h lekcyjna; 

4) Harmonogram konsultacji przedstawiono w pkt V niniejszych procedur. 

II. Wytyczne dotyczące środków bezpieczeostwa związanych z organizacją konsultacji na 

terenie szkoły. 

1. Przed przyjściem na pierwsze konsultacje uczeo powinien przynieśd podpisane przez 

rodziców oświadczenie – załącznik nr 3 do Zarządzenia dyrektora. Przy kolejnych 

konsultacjach oświadczenie nie jest wymagane, chyba, że zmieni się sytuacja 

zdrowotna dziecka lub innej osoby w rodzinie. 

2. Podpisane oświadczenie uczeo zostawia na stoliku przy wejściu do budynku szkoły. 

Jeżeli nie dostarczy oświadczenia, nie może wejśd na teren placówki. 

3. Z zajęd w formie konsultacji w szkole mogą korzystad uczniowie zdrowi, bez objawów 

choroby zakaźnej. 

4. W konsultacjach nie może brad udział uczeo, w którego mieszkaniu przebywa osoba 

będąca na kwarantannie lub w izolacji. 

5. Uczniowie wchodzą na teren szkoły w maseczkach ochronnych. 

6. Uczniowie nie mogą przychodzid wcześniej niż 10 min. przed wyznaczoną godziną 

konsultacji. 

7. Przed wejściem do szkoły należy zachowad dystans społeczny w odniesieniu do 

kolegów i pracowników szkoły oraz innych osób, wynoszący min. 2 m. 

8. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem ewakuacyjnym od strony boiska. 

9. W wejściu do szkoły należy zdezynfekowad ręce zgodnie z zamieszczoną instrukcją.  

10. Pracownik szkoły będzie przeprowadzał pomiar temperatury ciała termometrem 

bezdotykowym. Jeżeli temperatura ciała wynosi powyżej 37oC , uczeo nie zostaje 

wpuszczony na teren szkoły. 



11. W wejściu do szkoły pracownik będzie kontrolował przestrzeganie niniejszych 

procedur. 

12. Konsultacje będą się odbywad w sali nr 2 na parterze budynku z uwzględnieniem w 

klasie odległości pomiędzy stanowiskami nauki min. 1,5 m (1 uczeo – 1 stolik). 

13. Z sali, w której będą odbywały się konsultacje, należy usunąd lub zabezpieczyd 

przedmioty, których nie można zdezynfekowad (dywan, pluszowe zabawki, gry 

planszowe, kwiaty, firany). 

14. W sali znajdują się: chusteczki higieniczne, środek dezynfekujący, ręczniki papierowe. 

15. Przebywając na korytarzu szkoły (w wyznaczonym obszarze) lub na zewnątrz szkoły, 

uczniowie są zobowiązani do noszenia maseczek i zachowania min. 1,5 m. odległości 

od siebie. 

16. W trakcie konsultacji, po zajęciu miejsca w ławce, uczniowie mogą zdjąd maseczki. 

17. Uczniowie przynoszą na konsultacje własne zestawy przyborów do pisania oraz 

podręczniki. Przybory należy spakowad do foliowego worka/reklamówki. W szkole nie 

można pożyczad przyborów od innych uczniów. 

18. Uczniowie korzystają z toalety znajdującej się na parterze szkoły. 

19. Do szatni uczniowie mogą schodzid tylko pojedyoczo, wpuszczani przez pracownika 

szkoły znajdującego się w wejściu. 

20. Uczniowie nie mogą korzystad z telefonów komórkowych (mogą je posiadad schowane 

w torbie). 

21. Nauczycielowi prowadzącemu konsultację szkoła zapewnia przyłbicę lub maseczkę oraz 

rękawiczki. 

22. Nauczyciel zachowuje dystans min. 1,5 m. od uczniów. 

23. Po każdej przeprowadzonej konsultacji wyznaczony pracownik szkoły dokonuje 

dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeo. 

24. W przypadku, gdy uczniowie mają w jednym dniu więcej niż jedną konsultację, udają 

się na przerwę: w dni słoneczne - na teren przed szkołą, w dni deszczowe - w 

wyznaczonym obszarze korytarza z zachowaniem wytycznych z pkt.9). 

25. Należy ograniczyd kontakt bezpośredni z rówieśnikami - uczniowie nie podają sobie 

ręki na powitanie i pożegnanie. 

 

III. Sposób organizacji konsultacji. 

 

1. Konsultacje uczniów klas ósmych na terenie szkoły mogą byd prowadzone w formie 

indywidualnej lub zbiorowej. W przypadku konsultacji zbiorowych (w grupie) nie może 

uczestniczyd więcej niż 8 uczniów. 

2. Zainteresowani udziałem w konsultacjach uczniowie informują o tym nauczyciela 

przedmiotu za pośrednictwem Librusa, przynajmniej dzieo przed planowanymi 

konsultacjami. 

3. W przypadku większej liczby zainteresowanych udziałem w konsultacji niż 8 osób, 

nauczyciel ustala dodatkowy termin dla pozostałych uczniów  i dokonuje podziału na 



2 grupy. O terminie dodatkowych konsultacji powiadamia dyrektora szkoły, który 

w uzasadnionych przypadkach (względy organizacyjne lub higieniczne) może nie 

wyrazid zgody na dodatkowy termin. 

4. Konsultacje mogą odbywad się na wniosek ucznia lub nauczyciela. 

5. Uczniowie wychodzą ze szkoły wejściem ewakuacyjnym od strony boiska. 

6. Przed wyjściem ze szkoły uczniowie dezynfekują ręce. 

IV. Harmonogram konsultacji uczniów klas ósmych na terenie szkoły (od 25 maja 2020 r.): 

 

Klasa VIII 

 Nauczyciel Godzina konsultacji Dzieo tygodnia 

język angielski M. Oryoczak 10:50-11:35 środa 

język polski M. Czerniawska 11:50-12:35 środa 

matematyka H. Jodko 12:50-13:35 środa 

 

 


