
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa  

Konsultacje w szkole  od 25 maja do 5 czerwca 2020r. 

Od 25 maja 2020r. umożliwiamy tegorocznym maturzystom, a od 1 czerwca 

uczniom klas pierwszych i drugich, udział na terenie szkoły w konsultacjach 

indywidualnych lub w małych grupach (do 10 osób) z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa sanitarnego. 

Konsultacje mają dla uczniów/maturzystów charakter dobrowolny. Na zajęciach 

będzie  możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału, 

czy rozmowy z nauczycielem.  

Zajęcia w formie zdalnej nadal będą prowadzone. 

Konsultacje odbywać się będą według ustalonego przez dyrektora 

harmonogramu. Udział w konsultacjach, ze względu na ograniczoną ilość 

uczniów na zajęciach (do 10 osób), możliwy jest wyłącznie po zgłoszeniu takiej 

woli przez rodzica lub pełnoletniego ucznia do nauczyciela prowadzącego, 

do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym konsultacje.  

Bez wcześniejszego zgłoszenia udział w konsultacjach nie będzie możliwy. 

W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie/maturzyści chorzy lub 

przebywający w domu na kwarantannie lub w izolacji oraz mieszkający z osobą, 

która przebywa na kwarantannie lub w izolacji. Każdy uczeń/maturzysta chcąc 

wziąć udział w konsultacjach musi posiadać zgodę (dla osób pełnoletnich 

podpisaną własnoręcznie, dla uczniów niepełnoletnich podpisaną przez rodzica) 

na pomiar temperatury ciała oraz oświadczenie o stanie zdrowia i braku 

przeciwwskazań do wzięcia udziału w konsultacjach.  

Wzór oświadczenia  stanowi załącznik nr 1. 

W szkole przemieszczanie się jest ograniczone do toalety i sali lekcyjnej, w której 

odbywają się konsultacje. Przerwy uczeń spędza pod nadzorem nauczyciela. 

W celu zminimalizowania możliwości kontaktu między grupami uczniów 



konsultacje oraz przerwy będą odbywać się w różnych godzinach. 

Na terenie szkoły codziennie będzie przeprowadzana dezynfekcja pomieszczeń 

sanitarnych, podłóg i powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników 

światła, uchwytów, krzeseł i blatów w salach. Po skończonych zajęciach 

z uczniami sala będzie dezynfekowana przed rozpoczęciem kolejnych zajęć.  

Sprzęt sportowy wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie 

czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeżeli nie ma takiej 

możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem. Na zajęciach wychowania 

fizycznego należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi 

pomiędzy uczniami. 

W szkole wyznaczone jest pomieszczenie – szkolny radiowęzeł - w którym 

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych nastąpi natychmiastowe 

odizolowanie podejrzanej o chorobę osoby. W takiej sytuacji należy zawiadomić 

rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz 

skontaktować się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno - epidemiologiczną 

w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania. 

Przy wejściu do szkoły i w sekretariacie umieszczone są potrzebne numery 

telefonów do: organu prowadzącego, kuratorium oświaty, stacji sanitarno-

epidemiologicznej, odpowiednich służb medycznych. 

W szkole przygotowane są numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicami 

uczestników zajęć. 

Kontrolę wejść na teren szkoły prowadzi woźna lub inny pracownik obsługi. 

Wprowadza się zakaz wstępu na teren szkoły osób, których obecność nie jest 

konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.  

 

 

 

 



Zasady sanitarne, które wszyscy wchodzący na teren 

szkoły muszą obowiązkowo stosować 

1. Zdezynfekować ręce /płyn do dezynfekcji znajduje się na stoliku przy 

drzwiach wejściowych/.  

2. Mieć założone środki ochrony osobistej zasłaniające usta i nos /dozwolone są  

przyłbice./ 

3. Posiadać swoje przybory do pisania i inne pomoce np. linijkę, kalkulator.  

W szkole nie będziesz można ich pożyczać od innych osób. 

4. Podczas zajęć nie wolno korzystać z telefonów komórkowych. 

5. Minimalna przestrzeń w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę. 

Odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m 

- 1 uczeń w ławce. 

6. Unikać większych skupisk , zachować dystans przebywając  na korytarzu, 

w toalecie szkolnej i w innych szkolnych pomieszczeniach. 

7. Bezwzględnie stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem 

i nie podawać ręki na przywitanie oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust. 

8. Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy 

kaszlu. 

9. Jeżeli uczeń/maturzysta będzie chciał skorzystać z biblioteki szkolnej, 

wcześniej musi zapoznać się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania 

książek. 


