
Procedury obowiązujące podczas konsultacji z nauczycielami 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Żelechlinku od dnia 01.06.2020 r. 

 

I. Przychodzenie uczniów do szkoły 

Uczniu: 

1. Zapoznaj się z harmonogramem konsultacji i nie przychodź w innym terminie. 

2. Na konsultacje przychodź nie wcześniej niż 5 minut przed ich rozpoczęciem. 

3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, bądź zauważasz u siebie 

objawy chorobowe, pozostań w domu i zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – 

nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

4. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz 

mógł ich pożyczać od innych uczniów. 

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

społeczny. 

6. Zachowaj dystans społeczny przebywając na terenie szkoły oraz w szatni. 

7. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz 

przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast 

umyj ręce. 

8. Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły. 

9. Nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa 

i ust. 

10. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

11. Unikaj większych skupisk uczniów w drodze do szkoły i szatni szkolnej. 

 

II. Korzystanie z szatni szkolnej 

1. W szkole mogą przebywać tylko uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. 

2. Wchodząc na teren szkoły należy zachować zasadę 4m2 na każdą osobę. 

3. Wyznaczony pracownik szkoły decyduje o ilości osób wchodzących jednocześnie do 

szkoły. 

4. Po wejściu do holu głównego szkoły uczeń korzysta z szatni tzn. wchodzi 

bezpośrednio do właściwego boksu szatni, zmienia obuwie, odkłada okrycia 

wierzchnie i wszystkie pozostałe rzeczy, których nie będzie potrzebował podczas 

konsultacji. 

5. W przypadku, gdy nie będzie możliwe zachowanie zasady 2 m dystansu między 

osobami, bo inny uczeń będzie w tym czasie korzystał z szatni, należy odczekać w 

odległości, która zapewni bezpieczny dystans społeczny. 

6. W szatni obowiązuje zakaz dochodzenia i dotykania okrycia wierzchniego innych 

uczniów. 

7. Niezwłocznie po wyjściu z szatni uczeń udaje się do sali wyznaczonej do prowadzenia 

konsultacji. 



8. W podobny sposób należy zachować się po zakończonych konsultacjach, z tym, że 

jeśli zajęcia odbywały się w grupie, to do szatni uczniowie schodzą pojedynczo w 

odstępie 2-3 minutowym, aby uniknąć tworzenia tłumu. 

9. Czas przebywania w szatni należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

10. Należy unikać większych skupisk uczniów na korytarzu, w szatni, w toalecie i innych 

wspólnych pomieszczeniach. 

 

III. Przebywanie w sali podczas konsultacji 

1. Uczeń udaje się do wyznaczonej sali, w której nauczyciel przedmiotu będzie 

prowadził konsultacje. 

2. W miarę możliwości będzie to sala stała dla tej samej grupy. 

3. Ze względu na sytuację epidemiczną liczebność grupy na konsultacje ogranicza się 

do 12 osób. 

4. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa (dzieci i personel), ale można to 

robić. 

5. Uczeń zajmuje miejsce wskazane przez nauczyciela tzn. siada pojedynczo przy 

stoliku. 

6. Podczas zajęć uczeń nie przemieszcza się bez wyraźnej potrzeby, zachowuje dystans 

2m w stosunku do innych uczniów i nauczyciela. 

7. Konsultacje grupowe w sali odbywają się z uwzględnieniem odległości pomiędzy 

stanowiskami nauki – 1,5 m odstępu, a na osobę przypada nie mniej niż 4 m 2 

powierzchni. 

8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 

9. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

10. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły na czas konsultacji niepotrzebnych przedmiotów. 

11. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami 

przebywającymi na konsultacjach. 

12. Należy unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. 

13. Sala, w której odbywają się konsultacje wietrzona jest co godzinę w czasie przerwy 

lub częściej, jeśli zaistnieje taka potrzeba. 

14. W sali, w której będą odbywać się konsultacje nie może być przedmiotów czy 

sprzętów, których nie można skutecznie zdezynfekować . 

15. Powierzchnie płaskie, blaty, krzesła, klamki, uchwyty, włączniki prądu i inne sprzęty 

codziennie są myte i dezynfekowane. 

16. Na podstawie pisemnej zgody rodzica każde dziecko zostanie poddane pomiarowi 

temperatury przy wejściu do przestrzeni wspólnej. Nie odnotowuje się, jaką 

temperaturę ma dane dziecko, a jedynie sprawdza, czy jest podwyższona. Wynik 

powyżej 37,5 stopni C oznacza, że rodzic powinien przedstawić zaświadczenie 

lekarskie, że dziecko jest zdrowe. 

17. Uczniowie powinni bezwzględnie stosować zasady higieny, często i dokładnie myć 

ręce, w odpowiedni sposób zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania, nie dotykać 

okolic ust, nosa i oczu. 

18. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może opuścić salę tylko za zgodą nauczyciela. 



 

IV. Przebywanie w holu głównym szkoły i na korytarzach 

 

1. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej wyznaczonej w 

szkole, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15 m2. 

2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do/z konsultacji mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, innych dzieci i 

ich rodziców, wynoszący, co najmniej 2 metry. 

3. Uczeń, który będzie korzystał z konsultacji nie przyprowadza do szkoły osób trzecich. 

4. Obecność osób trzecich w szkole zostaje ograniczona do niezbędnego minimum, przy 

zachowaniu wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

5. Zakazuje się organizowania większych skupisk na korytarzach i innych 

pomieszczeniach w przestrzeni szkolnej. 

6.  

V. Wychodzenie ze szkoły 

1. Po zakończeniu konsultacji uczniowie bezzwłocznie opuszczają salę, udają się do 

szatni, a następnie kierują się do wyjścia głównego ze szkoły. 

2. Wychodząc należy przestrzegać środków ostrożności – osłona ust i nosa oraz 

dezynfekcja rąk. 

3. Zakazuje się gromadzenia się uczniów na terenach wokół budynku szkolnego. 

4. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskim kontaktom pomiędzy uczniami 

przebywającymi na konsultacjach. 

5. Nauczyciele i uczniowie przy wychodzeniu ze szkoły muszą zachowywać dystans 

społeczny między sobą, wynoszący min. 1,5 m. 

6. Personel pomocniczy nie kontaktuje się z uczniami i nauczycielami prowadzącymi 

konsultacje. 

7. Uczniowie odbierani są ze szkoły tylko przez osoby zdrowe. 

8. Nie może odebrać ucznia ze szkoły osoba, u której w domu przebywa osoba na 

kwarantannie lub jest w izolacji. 
 


