
PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIA 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

IM. RATOWNIKÓW TATRZAŃSKICH W MURZASICHLU  
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO, MINISTRA 

EDUKACJI NARODOWEJ, MINISTRA ZDROWIA 
 

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI 
 
 
 
Procedura ma na celu: zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu w szkole w 
czasie konsultacji 
 
Do przestrzegania procedury zobowiązani są: wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie oraz 
rodzice/ opiekunowie prawni. 
 

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

2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno uczniowi przyjść 
do szkoły. 

 
3. Zapewnia się taką organizację i koordynację konsultacji, która utrudni stykanie się ze 

sobą poszczególnych grup uczniów . 
 

4.  Harmonogram dyżurów nauczycieli w ramach konsultacji przedstawiony zostaje 
uczniom i ich rodzicom za pośrednictwem  dziennika elektronicznego Librus i strony 
internetowej szkoły.  

5. Grafik  konsultacji na dany dzień układa  nauczyciel na podstawie zgłoszeń uczniów. 
Uczeń zgłasza się do nauczyciela za pośrednictwem wiadomości wysłanej poprzez 
dziennik Librus  w dniu poprzedzającym konsultacje do  godz. 13.00. Nauczyciel do 
godz. 15.00 odsyła uczniowi informację zwrotną o godzinie odbycia konsultacji w dniu 
następnym. 
  

6. Uczeń w drodze do i ze szkoły jest obowiązany mieć zasłonięte usta i nos.  
7. Rodzice uczniów korzystających z konsultacji są zobowiązani podać aktualny numer 

telefonu, pod którym możliwy będzie z nimi kontakt w nagłych przypadkach.  
8. Jeżeli uczeń wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia 

ucznia do szkoły i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje 
lekarskie. 

 
9. Po przybyciu do szkoły uczeń ma mierzoną temperaturę. Pomiary temperatury 

wykonywane są za pomocą termometrów bezdotykowym, dezynfekowanych 
każdorazowo po użyciu. Rodzice/opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na pomiar 
temperatury dziecka. W przypadku braku zgody rodzica/opiekuna na pomiar 
temperatury szkoła odmawia przyjęcia dziecka na zajęcia. Dodatkowe pomiary 
temperatury wykonywane są w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 
chorobowych.  

 
10. Jeżeli uczeń w czasie konsultacji przejawia niepokojące objawy choroby należy 

odizolować go w odrębnym pomieszczeniu -sala 3 - z zapewnieniem min. 2 m 
odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu 
pilnego odebrania ucznia ze szkoły. Wdrażana jest procedura postępowania w sytuacji 
podejrzenia zakażeniem COVID-19. 

 
11. Pomieszczenie to traktowane jest również jako izolatka, jeżeli uczeń lub nauczyciel ma 

podejrzenia zarażenia (wysoka temperatura ciała, kaszel, trudności z oddychaniem, 
rozpalona/zaczerwieniona twarz). 

 



12. Po wejściu do szkoły uczeń i przyprowadzająca go osoba dezynfekuje ręce korzystając  
        z płynu umieszczonego w dozowniku przy wejściu głównym. 

   
13. Nauczyciel prowadzący konsultacje czeka na uczniów przy wejściu głównym do szkoły 

Ubrany jest w środki ochrony osobistej takiej jak maseczka lub przyłbica oraz rękawiczki. 
Odprowadza uczniów do wyznaczonej sali i wskazuje im miejsca. Uczniowie nie 
korzystają z szatni. 
 

14. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 
ławka szkolna), w miarę możliwości uczniowie zajmują co drugą ławkę. 
 

15. Uczniowie wchodzący/wychodzący ze szkoły mają zachować dystans społeczny w 
odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 
2 m. 

 
16. Rodzice mogą wchodzić z uczniami wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub 

wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 
2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać 
wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk).  

 
17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów, przynosi własny 

zestaw podręczników i przyborów. Nie może pożyczać ich od innych uczniów. 
 

18. Uczeń jest zobowiązany mieć dopasowaną do twarzy maseczkę lub inną osłonę nosa i 
ust, którą może zdjąć po zajęciu miejsca w sali. Musi ją ponownie założyć, gdy znajdzie 
się poza salą. Rodzice są zobowiązani do zaopatrzenia ucznia w odpowiednią ilość 
maseczek. 

 
19. Uczeń w czasie pobytu w szkole objęty jest stałym dozorem i opieką nauczyciela lub 

upoważnionego pracownika. 
 

20. Sala, w której przebywają uczniowie jest wietrzona co najmniej raz na godzinę oraz po 
zajęciach, a także w miarę potrzeby w trakcie zajęć. 

 
21. Po zakończonych zajęciach z daną grupą nauczyciel odprowadza uczniów do wyjścia – 

wszyscy ubrani są w środki ochrony ust i nosa i wychodzą ze szkoły z zachowaniem 
dystansu minimum 2 m. Nie korzystają z szatni. 

 
22. Uczniowie opuszczający szkołę dezynfekują ręce płynem umieszczonym w pojemnikach 

przy wejściu głównym. 
 

23. Po zajęciach z każdą grupą dezynfekowane są powierzchnie dotykowe, w tym blaty 
stołów i sprzęt używany przez uczniów, wietrzy salę. 

 
24. Po każdych zajęciach w sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są 

myte lub zdezynfekowane. 
 

25. Wszyscy pracownicy szkoły, w każdej przestrzeni szkoły zachowują dystans społeczny 
wynoszący minimum 1,5 m. 

 
26. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności mają zapewnione środki ochrony 

indywidualnej takie jak jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. 
 

 



27. Pracownicy administracji i obsługi oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty 
z uczniami i nauczycielami. 

 
28. Na terenie szkoły rozmieszczone są plakaty informacyjne oraz instrukcje wskazujące 

prawidłowe postępowania, a także numery alarmowe. 
 

29. W szkole dostępne są numery telefonów komórkowych do dyrektora i wicedyrektorów, 
pod które nauczyciel może zadzwonić w nagłych sytuacjach nie objętych procedury. 

 
 
 
 
 
                                                                                …….……………………………. 
                 (data, podpis i pieczęć dyrektora)





 


