
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  

W LEWNIOWEJ PODCZAS  ORGANIZOWANIA KONSULTACJI  DLA UCZNIÓW 

KLAS  I – VIII 

Informacje ogólne: 

1. Od dnia 1.06 br. zaczynają się konsultacje dla uczniów klas I-VII zgodnie  

z harmonogramem znajdującym się na stronie szkoły. 

2. W konsultacjach może uczestniczyć każdy uczeń.  

3. Konsultacje są dobrowolne, a nie obowiązkowe. W dalszym ciągu odbywa się zdalne 

nauczanie. 

4. W konsultacjach może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych. 

5. W spotkaniu w szkole nie może uczestniczyć uczeń, który przebywa na kwarantannie 

 i którego rodzina przebywa na kwarantannie. 

6. Celem konsultacji w szkole jest poprawa ocen i wyjaśnienie zagadnień niezrozumiałych, 

których nie da się rozwiązać poprzez zdalne nauczanie. 

Zadania rodziców: 

1. Poinformowanie sekretariatu, jeśli w ciągu ostatnich 2 miesięcy zmianie uległ numer 

telefonu. 

2. Natychmiastowe poinformowanie dyrektora szkoły, jeśli u ucznia (lub jego rodziny), 

który korzystał z konsultacji wykryto koronawirusa. 

3. Zaopatrzenie dziecka w maseczkę. 

4. Dopilnowanie, aby uczeń nie wychodził z domu na konsultacje zbyt wcześnie i nie stał 

przed szkołą. 

5. Dostarczenie do szkoły uzupełnionej Deklaracji oraz Oświadczenia rodzica/ opiekuna 

prawnego (do pobrania ze strony szkoły). 

6. Scan/zdjęcie oświadczenia i deklaracji przesyła mailem na adres:  

szkola@lewniowa.pl lub uczeń dostarcza do sekretariatu szkoły w dniu przyjścia na 

konsultacje. 

Zadania uczniów: 

1. Uczeń, które chce poprawić ocenę, czy uzyskać wyjaśnienie na temat niezrozumiałych 

treści,  sprawdza na stronie szkoły termin konsultacji danego nauczyciela. 

2. Zawiadamia nauczyciela dwa dni przed konsultacjami poprzez dziennik Librus, że chce 

uczestniczyć w konsultacjach.  

3. Wchodząc do szkoły każdy uczeń zachowuje 2m odległości od innych wchodzących  

i dokonuje dezynfekcji rąk, a jeżeli ma przeciwwskazania zdrowotne do stosowania 

środków do dezynfekcji natychmiast myje ręce. 

4. Informuje pracownika, że posiada deklarację i oświadczenie rodzica, w których zawarta 

jest jego zgoda na pomiar temperatury – pracownik mierzy temperaturę termometrem 

bezdotykowym. W wyjątkowych przypadkach rodzic może wyrazić zgodę przez telefon. 

5. Przed konsultacjami i po nich uczniowie nie mogą przebywać na placu szkolnym poza 

ewentualnym czasem oczekiwania na wejście, kiedy zachowują odległość 2 m od siebie, 

mają wówczas na sobie maseczki. 

6. Uczeń przechodzi od razu do swojej sali lekcyjnej. Nie może przebywać na korytarzu, 

aby uniknąć tłoku. W czasie konsultacji korzysta z własnych podręczników  

i przyborów, nie może ich pożyczać. Maseczka może zostać zdjęta, gdy uczeń siedzi  

w ławce, przy jej opuszczaniu zakłada maseczkę. 

7. Uczeń nie korzysta z szatni, zabiera kurtkę itp. ze sobą do sali. 

szkola@lewniowa.pl%20


8. Bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki 

na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust. 

9. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Stosownie zwraca uwagę innym w tym zakresie. 

10. Unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu,  

w toalecie i innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły. 

11. Jeżeli korzysta z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaje się ze szczegółowymi zasadami 

wypożyczania książek ( zasady dostępne na stronie szkoły) 

12. Od razu po zakończonych konsultacjach uczeń opuszcza budynek szkoły, przy wyjściu 

dokonuje raz jeszcze dezynfekcji rąk. 

Zadania nauczyciela 

1. Na początku konsultacji przypomina uczniom, aby przestrzegali zasad bezpieczeństwa. 

2. Sprawdza, czy uczeń wchodzi do sali w maseczce. 

3. Dba o wietrzenie sali. 

4. Dopilnowuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów. 

5. Zwraca uwagę,  aby przy jednym stoliku  siedział jeden uczeń w odległości co najmniej 

1.5m od następnego. 

6. Zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 

7. Unika organizowania większych skupisk uczniów  w jednym pomieszczeniu.  

8. Nauczyciel wychowania fizycznego: 

a) jeśli prowadził konsultacje w sali zgłasza zakończenie zajęć pracownikowi obsługi, aby 

ten mógł dokonać dezynfekcji używanego sprzętu, 

b) dopilnowuje, żeby podczas zajęć przebywało maksymalnie 12 osób. 

c) udziela niezbędnej pomocy uczniowi, w razie potrzeby zachowując zasady higieny, 

używając rękawiczek jednorazowych, maseczki. 

d) korzystając z sali dokonuje dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, 

e) uczeń  unika kontaktu z innymi uczestnikami. 

Zadania pracowników obsługi  

 

1. Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk 

oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, 

wchodzące do budynku. 

2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub 

zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały 

obowiązujących stref przebywania. 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, 

szczególnie po wejściu  do szkoły, po skorzystaniu z toalety. 

4. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach 

klawiatury, włączników. 

5. 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 dzieci 

nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet, podłóg, klamek do sal, włączników do lamp, 

poręczy krzeseł i blatów stołów, klawiatur komputerów. 



PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA U UCZNIA PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19 

O sytuacji podejrzenia zachorowania można mówić, gdy występuje co najmniej jeden z ostrych 

objawów infekcji układu oddechowego: 

1) gorączka 

2) kaszel 

3) duszność 

Jeżeli nauczyciel lub inny pracownik szkoły zauważy co najmniej jeden z powyższych 

objawów u ucznia, postępuje w następujący sposób: 

 

1. Informuje dyrektora szkoły/sekretariat. 

2. Po otrzymaniu informacji dyrektor podejmuje decyzję i informuje zainteresowane osoby. 

3. Dziecko z podejrzeniem należy odizolować ( gabinet pielęgniarki) do czasu przybycia 

odpowiednich jednostek. 

4. Wszystkie osoby mające kontakt z w/w. dzieckiem powinny zgłosić się na szczegółowe 

badania i test. 

5. Dyrektor zobowiązuje rodziców do poinformowania szkoły, jeżeli dziecko pozostaje             

w domu i wystąpił u niego co najmniej jeden z w/w objawów i/lub dziecko przebywało 

w ostatnim czasie w rejonie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa. 

6. Pracownik szkoły, który zaobserwował u siebie co najmniej jeden z w/w objawów i/lub 

przebywał w ostatnim czasie w rejonie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa 

informuje dyrektora szkoły. 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA U PRACOWNIKA  SZKOŁY 

PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM  

LUB CHOROBY COVID-19 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę. Przed wejściem do placówki pracownicy mają mierzoną 

temperaturę. 

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

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem powinien on natychmiast przejść do 

gabinetu pielęgniarskiego i powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację 

sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

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

sprzątaniu oraz dezynfekcji oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych 

przez inspektorat sanitarny. 

 


