
Zasady organizacji konsultacji dla uczniów w czasie zagrożenia 

epidemiologicznego  

w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzozówce 

 

 

A. Organizacja konsultacji/zajęć opiekuńczo-wychowawczych 

1. Od 25 maja br. organizuje się konsultacje dla uczniów klas VIII, a  od 1 czerwca br. 

dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej. 

2. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać tylko uczniowie zdrowi, z 

domów gdzie nie trwa kwarantanna lub izolacja domowa. W szkole mogą przebywać 

tylko zdrowi nauczyciele i pracownicy.  
Nie angażuje się w zajęcia nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia. 

3. Konsultacje mogą odbywać się w formie indywidualnej lub grupowej z zachowaniem 

zasad: 

a. Konsultacje odbywają się po wcześniejszej informacji o potrzebie organizacji 

konsultacji z określonego przedmiotu wg ustalonego harmonogramu (zał.1)  

b. Do placówki uczniowie wchodzą/wychodzą pojedynczo, kierowani są do 

łazienki w celu umycia rąk ciepłą wodą i mydłem; pod opieką pracownika 

obsługi udają się do wyznaczonej sali gdzie jest nauczyciel lub do biblioteki. O 

bezpieczeństwo i zachowanie zasad przy drzwiach, w drodze do sali/z sali dba 

wyznaczony pracownik obsługi zaopatrzony w osłonę nosa i ust oraz 

rękawiczki ochronne, zachowuje dystans 2m. Oczekując na wejście do szkoły 

należy zachować dystans społeczny 2m. 

c. Podczas konsultacji indywidualnych uczeń i nauczyciel zachowują dystans 2 

m. 

d. Podczas konsultacji grupowych liczba uczniów nie może przekroczyć 10/4m² 

na osobę; uczniowie siedzą w ławkach ustawionych w odległości 1,5m. 

e. Konsultacje organizowane mogą być z inicjatywy ucznia i jego 

rodziców/opiekunów lub z inicjatywy nauczyciela po uzyskaniu zgody 

rodzica/opiekuna. 

f. Nie obowiązuje szatnia podczas konsultacji. 

4. Biblioteka szkolna działa w godz. 12.00-14.00 w poniedziałki i czwartki 

a. w bibliotece mogą przebywać dwie osoby – bibliotekarz i osoba 

wypożyczająca książki; 

b. oddawane książki gromadzone są w sali 14 z datą zwrotu celem kwarantanny. 

5. Po zakończonych konsultacjach/ zajęciach świetlicowych uczeń opuszcza budynek 

przy zachowaniu procedury 4b. Zabrania się gromadzenia uczniów na korytarzach 

szkolnych. 

6. Ogranicza się przebywanie na terenie szkoły osób trzecich do niezbędnego minimum z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

7. Szybka komunikacja z rodzicami/opiekunami następuje telefonicznie  



- w przedszkolu pod nr 517 824 969 

- w szkole pod nr 56 697 67 79 

 

B. W zakresie warunków sanitarnych obowiązują zasady:  

1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są 

objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.  

2. Nauczyciele i pracownicy obsługi są zobowiązani do noszenia osłon ust i nosa/przyłbic i 

rękawiczek jednorazowych (fartuchów w razie potrzeby) zgodnie z instrukcją ich stosowania, 

dostępnych w szkole i w przedszkolu.  

3. Ustala się zasady bezpieczeństwa higienicznego:  

−  promowanie wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej 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), 

− konieczność stosowania przez kadrę środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek 

itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:  

c. przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,  

d. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,  

e. po usunięciu środków ochrony osobistej,  

− zakaz noszenia biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie można 

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

dezynfekcję rąk,  

− zapewnienie środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu i w każdym 

pomieszczeniu wspólnego użytku środków do dezynfekcji,  

− w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz 

informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób 

dostosowany do ich możliwości psychofizycznych,  

− przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używanie 

odpowiednich środków ochrony indywidualnej.  

4. Zapewnienie odpowiedniej liczby specjalnie zamykanych i opisanych koszy na zużyte środki 

ochrony indywidualnej.  

5. Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, 

wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.  

6. Zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć. 

7. Korzystanie podczas posiłku z naczyń i sztućców jednorazowych. Wyrzucanie po użyciu 

naczyń i sztućców jednorazowych do kosza na śmieci.  

8. Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich możliwości 

psychofizycznych, oraz kadry o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny 

oraz przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.  

9. Regularne wietrzenie pomieszczeń.  

10. Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia 

wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest:  

− regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, 

blatów, oparć krzeseł,  

− dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek, 

włączników świateł.  



11. W szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez uczestnika 

i przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika.  

12. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć poleca 

się niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu 

(sala 31) tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie należy zawiadomić 

rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego 

postępowania zgodnie z procedurą ogólną.  

13. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy powinni pozostać w domu i 

skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a 

w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że 

mogą być zakażeni koronawirusem.  

14. Bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia 

dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także 

obowiązujących przepisów prawa.  

15. 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.  

a. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu – sala 

31, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.  

b. Ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie 

rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie 

powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).  

c. Stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

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

przypadek. 

 


