
Załącznik nr 1  do zarządzenia Nr 13/2019/2020  

Dyrektora SP w Staniewicach z dnia 25.05.2020 

Procedura postępowania podczas udzielania konsultacji uczniom 

w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19 

1. Od 1 czerwca br. szkoła umożliwia konsultacje dla wszystkich uczniów szkół 

podstawowych. 

2. Konsultacje odbywać się będą zgodnie z harmonogramem podanym na stronie 

szkolastaniewice.edu.pl oraz ogłoszeniach w dzienniku Librus 

3. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m
2
 na 1 

osobę (uczniów i nauczycieli). Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem 

mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują. 

4. Z sali, w której przebywa grupa, zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze 

itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane. 

5. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi min. 1,5 m  

(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

6. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów 

choroby zakaźnej. 

7. Rodzic musi wydać zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia w momencie wchodzenia 

do szkoły oraz jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych. 

8. W przypadku zaobserwowania przez nauczycieli niepokojących objawów chorobowych 

ucznia, rodzic zostanie w trybie natychmiastowym poinformowany telefonicznie i ma 

obowiązek niezwłocznie odebrać ucznia ze szkoły 

 

I. Zasady korzystania z biblioteki 

1. Uczniowie uczestniczący w zajęciach opiekuńczych i konsultacjach na terenie szkoły 

mogą korzystać z biblioteki.  Pozostali uczniowie zgłaszają potrzebę korzystania z 

biblioteki wysyłając wiadomości do nauczyciela bibliotekarza poprzez dziennik 

elektroniczny Librus z jednodniowym wyprzedzeniem. 

2. Wyznaczone jest strefa dostępna dla pracownika biblioteki i uczniów zapewniającą 

zachowanie odpowiednich odległości między użytkownikami. 

3. Na prośbę ucznia, książkę podaje nauczyciel bibliotekarz - nie ma wolnego dostępu do 

półek. Wypożyczone w czasie trwania pandemii książki uczniowie zwracają do18 VI 

2020r. 

4. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki. 

5. Czytelnik wchodzący do biblioteki ma obowiązek zakrywania ust i nosa, umycia przed 

wejściem lub zdezynfekowania rąk. Wskazane jest zakładanie rękawiczek 

6. Nie ma możliwości korzystania z kącików dla dzieci i czytelni. 
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7. Pomieszczenie będzie systematycznie wietrzone, wraz z dezynfekcją klamek, klawiatur, 

włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych  

8. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i blat, na 

którym leżały książki. 

9. Wszystkie książki i materiały biblioteczne zwrócone przez czytelników poddawane są 3-

dniowej kwarantannie; zostaną odłożone do pudeł lub na odpowiednio przygotowaną 

półkę. 

10. Egzemplarze oddawane do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 

dezynfekcyjnymi 

 

II. Zasady obowiązujące nauczycieli 

1. Nauczyciele na spotkaniach wyjaśniają uczniom,  jakie zasady bezpieczeństwa obecnie 

obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. 

2. Nauczyciele na zajęciach z uczniami mają obowiązek dopilnować, aby uczniowie nie 

pożyczali sobie przyborów i podręczników. 

3. Nauczyciele informują uczniów, którzy przychodzą na konsultacje, jakie podręczniki i 

materiały mają zabrać ze sobą, aby nie pożyczali ich od siebie w trakcie zajęć.  

4. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

5. Należy wietrzyć salę, w której odbywają sie konsultacje,  co najmniej raz na godzinę. 

6. Nauczyciele zwracają uwagę,  aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 

7. Nauczyciel po zakończeniu zajęć sprowadza uczniów z zachowaniem odstępu i 

pojedynczo wpuszcza umożliwia wyjęcie ubrań z szafki. 

8. Nauczyciele stosują się do zasad: 

a. Higieny rąk (mycie i dezynfekcja), 

b. Higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym 

łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego 

kosza i umyć ręce), 

c.  Konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz 

mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie: 

 Przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,  

 Po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 

 Po usunięciu środków ochrony osobistej, 

9. Nie należy nosić biżuterii w szkole, – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych 

pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, 

dezynfekcję rąk 
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III. Zasady obowiązujące ucznia 

1. Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich 

harmonogramem, który dostępny jest na stronie szkolastaniewice.edu.pl i ogłoszeniach 

w dzienniku Librus 

2. Nie umawiaj się 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. 

3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, 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. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz 

przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj 

ręce. 

7. Przed wejściem do szkoły pracownik zmierzy ci temperaturę, czekaj w odpowiedniej 

odległości na swoją kolej. 

8. Zasady korzystania z szatni. 

- nie gromadzimy się przy szafkach 

- poczekaj na swoją kolejkę i dopiero skorzystaj z szatni 

- obuwie zmienne i odzież musi być umieszczona w szafce 

- po wyjściu z szatni udajesz się do sali, w której będziesz miał zajęcia, tam możesz zdjąć 

maseczkę. 

- umyj lub zdezynfekuj ręce w Sali, w której masz zajęcia. 

9. 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. 

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

Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

11. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w 

toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

12. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi 

zasadami wypożyczania książek. 

13. Na zajęciach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych. 
 

IV. Obowiązki rodzica  

 

1. Do szkoły może przyjść dziecko zdrowe oraz to, które w ciągu 14 dni nie miało 

kontaktu z żadną osobą zarażoną przebywającą w kwarantannie lub izolacji. 

2. Wyrażenia zgody na mierzenie temperatury przy przyjęciu do szkoły i pomiar 

temperatury w trakcie trwania konsultacji  



3. Podczas wejścia do szkoły konieczne jest posiadanie przez dziecko maseczki ochronnej 

i rękawiczek jednorazowych 

4. Zaktualizowanie swojego numeru telefonu w celu szybkiego kontaktu szkoły z 

rodzicem 

5. Pilnie odebrać dziecko ze szkoły w przypadku stwierdzenia u niego temperatury ciała 

powyżej 36.7  ( Pomiar temperatury dokonuje upoważniony pracownik szkoły)  

VI. Zasady obowiązujące pracowników niepedagogicznych szkoły 

1. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, 

w tym szczególnie czyszczenia ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń, w których 

odbywają się konsultacje, biblioteki szkolnej, a także dezynfekowania toalet 

i powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł 

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach a także klawiatur komputerowych.  

2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie 

czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak, 

aby uczniowie i pracownicy szkoły nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

3. Pracownicy szkoły powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz powinni 

dopilnować, aby robili to uczniowie – szczególnie po przyjściu do szkoły,  

4. W szkole w czasie pracy nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez 

uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy 

zabezpieczenia. 

5. Przed wejściem do szkoły pracownik wyznaczony przez dyrektora mierzy temperaturę 

ucznia: 

 Pomiar następuje w odległości wskazanej przez producenta termometru 

 Uczeń, który ma temperaturę powyżej 36,7 nie może być wpuszczony na teren 

szkoły i zostaje odesłany do domu 

 W przypadku, gdy brak jest możliwości szybkiego powrotu ucznia do domu, 

zostaje skierowany do Sali nr, 4 która pełni rolę izolatorium i tam oczekuje na 

powrót / odebranie przez rodziców 

 O zaistniałej sytuacji pracownik dokonujący pomiaru temperatury informuje 

dyrektora szkoły. 

 Dyrektor zobowiązuje sekretarkę szkoły lub innego pracownika do 

poinformowania rodziców o zaistniałej sytuacji  

 Rodzic zobowiązany jest natychmiast odebrać dziecko ze szkoły 

 W sytuacji podejrzenia zakażenia COVID -19 stosuje się Procedurę postępowania 

na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem  
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