
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2020 dyrektora Szkoły Podstawowej w Hedwiżynie z dnia 21 maja 2020 r. 

w sprawie procedury prowadzenia konsultacji indywidualnych i grupowych na terenie szkoły w czasie epidemii 

COVID-19 oraz pracy biblioteki szkolnej. 

 

Procedura prowadzenia konsultacji grupowych lub 

indywidualnych w Szkole Podstawowej w Hedwiżynie 

w czasie epidemii COVID-19 

 
1. Od 25 maja 2020 r. Szkoła Podstawowa w Hedwiżynie umożliwia konsultacje dla 

uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. 

2. Od 1 czerwca 2020 r. umożliwione są konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły 

podstawowej. 

3. Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

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

choroby. 

5. Zakaz korzystania z konsultacji mają uczniowie, w których domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji.  

6. Szkoła posiada harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych.  

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

społeczny. 

8. Przy wejściu do szkoły każdemu uczniowi za zgodą rodzica zostanie zmierzona 

temperatura ciała termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego pracownika 

szkoły. 

9. Przy wejściu do szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce płynem do tego 

przeznaczonym według umieszczonej instrukcji. Jeżeli występują przeciwskazania 

zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast należy umyć ręce. 

10. Podczas przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym 

w salach, szatni, uwzględnia się zasady:  

• 4 m2 na osobę,  

• 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami,  

• 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji (1 uczeń – 1 

stolik).  

11. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą 

organu, prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.  

12. Każda grupa ma wyznaczoną salę na konsultacje. 

13. Uczniowie podczas konsultacji nie mogą pożyczać sobie przyborów i podręczników. 

14.  Należy wietrzyć salę, w której organizowane są konsultacje, co najmniej raz na 

godzinę. 



15. Uczniowie podczas przebywania w szkole są zobowiązani do częstego i regularnego 

mycia rąk wodą z mydłem. 

16.  Uczniowie nie mogą podawać sobie ręki na powitanie, a także unikać dotykania oczu, 

nosa i ust. 

17.  Uczniowie są zobowiązani zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy 

podczas kichania czy kasłania.  

18. Uczniowie są zobowiązani unikać większych skupisk uczniów, muszą zachować 

dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz 

na terenie szkoły. 

19. Z szatni należy korzystać według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły. 

20. Ogranicza się kontakty pracowników szkoły niezaangażowanych w bezpośrednią pracę 

z uczniami uczestniczącymi w konsultacjach.  

21. W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz 

z zachowaniem dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach 

z takimi osobami. 

22. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć 

niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym 

pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie należy 

zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz 

skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-

epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie 

z procedurą ogólną. 

23. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku 

pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy 

niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu 

(transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci oraz 

powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 

i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

24. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym 

jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego 

pomieszczenia, należy wydzielić obszar, w którym ta osoba będzie odseparowana 

od innych w odległości min. 2 m z każdej strony. 

25. Należy ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, następnie 

przeprowadzić rutynowe sprzątanie oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty).  

26. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek.  
 


