
PROCEDURY  ORAZ  ZASADY  PRZEPROWADZANIA  KONSULTACJI  

ORAZ ZAJĘĆ REWALIDACJI W  SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR  5  IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY  

W KWIDZYNIE  OD  DNIA  25  MAJA 2020 R. 

 

Poniższe procedury opracowano na podstawie  wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych 

 

• Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII. 

• Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów. 

• Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględniła  wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia. 

• Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.  

• Konsultacje odbywać się będą zgodnie z procedurami wprowadzonymi Zarządzeniem  Dyrektora Szkoły 
nr 11/2020, z którymi zapoznani zostaną nauczyciele przeprowadzający konsultacje. 

 
 

ZASADY  PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI: 

 

• Konsultacje odbywać się będą wg opracowanego harmonogramu, który stanowić będzie załącznik do 

procedur i zasad. 

• Grupa może liczyć maksymalnie  12 uczniów, z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki 

min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik). 

• Uczniowie nie powinni pożyczać  sobie przyborów i podręczników. 

• sale, w których odbywać się będą konsultacje powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę. 

• Należy zwrócić uwagę, aby unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu 

• Każdy nauczyciel przydzielony zostanie danego dnia do konkretnej Sali. 

• Nauczyciel biblioteki opracuje zasady oddawania i wypożyczania książek oraz wyznaczy miejsce ich 

składowania uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów 

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

• Na terenie szkoły  ograniczona zostanie możliwość  przebywania  osób z zewnątrz. 

• W szkole  wyznaczone zostanie miejsce (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. 

• W celu zapewnienia nauczycielom prowadzącym konsultacje możliwości  szybkiej ścieżki  komunikacji  

z rodzicami uczniów wychowawcy zostają zobligowani do uaktualnienia numerów kontaktowych obojga 

rodziców. 

 HIGIENA, CZYSZCZENIE  I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI 

• Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, 
oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów,  z którymi należy się kontaktować w przypadku 
stwierdzenia objawów chorobowych. 

• Przed wejściem do budynku szkoły dostępny jest płyn dezynfekujący do rąk oraz informacja o sposobie jego 
użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

• Wszystkie osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekcji dłoni lub zakładania rękawic 
ochronnych, a także do zakrywania ust i nosa, nie mogą przekraczać obowiązujących stref przebywania. 

• Wszyscy nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem, w szczególności 
po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, a także po skorzystaniu z toalety. 

• Sale zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych są codziennie rano dokładnie 
czyszczone, a nauczyciel przed wpuszczeniem uczniów do sali sprawdza prawidłowość wykonanych prac,  
w razie wątpliwości poleca pracownikom porządkowym dodatkowe czyszczenie wskazanych obszarów. 

• Dezynfekcji podlegają powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach 
i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączniki, dezynfekcja następuje codziennie rano oraz 
w południe. 

• Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu 
środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia 
dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów 
środków służących do dezynfekcji. 

• Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, 
osłonę na usta i nos (przyłbice lub maseczki ochronne). 

• W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk,  
a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

• Toalety dezynfekowane są na każdej przerwie. 

• Pracownicy obsługi  mają obowiązek prowadzić rejestr  prac porządkowo-dezynfekcyjnych. 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki


 
WAŻNE  INFORMACJE  DLA UCZNIÓW 

 

DROGI UCZNIU 

OD  25  MAJA: 

• Otrzymujesz możliwość konsultacji. Zapoznaj się z ich harmonogramem. 

• Nie przychodź na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub 

w izolacji.  Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych 

i lekarza. 

• Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od 

innych uczniów. 

• W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny. 

• Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do 

stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce. 

• Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, 

zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 

• Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj 

uwagę innym w tym zakresie. 

• Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych 

pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

• Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania 

książek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


