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I. PROCEDURA PRZYCHODZENIA/WYCHODZENIA ORAZ 

PRZEBYWANIA UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z  

KONSULTACJI PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI PKLO 

na terenie  szkoły w okresie od 1 czerwca 2020r. do czasu trwania 

pandemii koronawirusa 

 

1. Zarówno nauczyciel jak i uczeń mogą wejść do budynku szkoły tylko zdrowi, bez 

jakichkolwiek objawów chorobowych.  

2. Konsultacje odbywają się w dniach i godzinach zapisanych w „ Harmonogram 

konsultacji dla uczniów”  ustalonym przez dyrektora szkoły. W harmonogramie 

umieszczona jest również informacja w której sali odbędą się konsultacje. 

Harmonogram został umieszczony na stronie www. szkoły/dzienniku elektronicznym  

3. Uczeń zgłasza wychowawcy klasy telefonicznie lub za pomocą ustalonych z nim 

środków łączności online chęć uczestnictwa w konsultacjach określając przedmiot i 

dzień konsultacji. Zgłoszenie dokonuje się najpóźniej na dwa dni przed konsultacjami  

4. Wychowawca klasy przekazuje w/w informację do sekretariatu szkoły, następnie 

sekretarz szkoły przekazuje danemu nauczycielowi nazwiska uczniów, którzy wezmą 

udział w konsultacjach w danym terminie. 

5. Uczeń przed pierwszym przyjściem do szkoły na konsultacje pobiera ze szkolnej 

strony www. „Zgłoszenie ucznia do uczestniczenia w zajęciach”, wypełnia je 

i przynosi na konsultacje, podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów. 

6. W ramach konsultacji jednorazowo może przebywać w sali lekcyjnej do 12 uczniów. 

7. Nauczyciele i uczniowie przychodzą do szkoły i przebywają w niej we własnych 

maseczkach ochronnych lub przyłbicach. 

8. Bezpośrednio po wejściu do szkoły nauczyciel i uczeń dezynfekuje ręce płynem do 

dezynfekcji znajdującym się w dozowniku przy wejściu i zapoznaje się z informacją 

dotyczącą bezpiecznego przebywania w szkole w ramach konsultacji.  

9. W całym budynku szkolnym obowiązuje zachowywanie dystansu społecznego 

minimum 2 m. 

10. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać max 25 uczniów, z zachowaniem 

dystansu społecznego 2 m.  
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11.  W salach lekcyjnych i klasopracowniach w których odbywają się konsultacje  

uczeń stosuje się do pleceń nauczyciela i zachowuje dystans min. 2 m.  

12.  Nauczyciel prowadzący konsultacje w czasie ich trwania i na przerwie dba o 

bezpieczeństwo i higienę, przypomina uczniom i egzekwuje zasady związane z 

reżimem sanitarnym przyjętym w szkole. 

13.  Należy często wietrzyć sale lekcyjne, w której organizowane są konsultacje, co 

najmniej raz na godzinę.  

14.  Podczas konsultacji uczeń przebywający w ławce w sali lekcyjnej lub klasopracowni 

może zdjąć maseczkę ochronną lub przyłbicę pod warunkiem zachowania dystansu 

min. 2 m.  

15.  Uczeń korzystający z konsultacji, który ma zdjętą maseczkę ochronną lub przyłbicę 

jest zobowiązany do ich natychmiastowego założenia w przypadku gdy nauczyciel 

zbliża się do niego w celu np. wyjaśnienia jakiegoś problemu.  

16.  Uczeń ma obowiązek odpowiednio zasłaniać twarz podczas kichania i kasłania. 

17.  Podczas konsultacji uczeń korzysta z własnych przyborów szkolnych. 

18.  W czasie przerwy pomiędzy zajęciami uczniowie są pod opieką nauczyciela 

prowadzącego konsultacje. Odpoczywają zachowując dystans społeczny nie mniejszy 

niż 2 metry.  

19.  Uczniowie korzystający z toalety wchodzą do niej pojedynczo, zachowując dystans 

społeczny. Wychodząc z toalety myją ręce zgodnie z instrukcją mycia rąk. Ręce 

wycierają w jednorazowy ręcznik papierowy. W jednej łazience szkolnej nie może 

przebywać więcej niż 2 uczniów. 

20.  W razie złego samopoczucia, bądź pojawienie się niepokojących objawów np: 

gorączka, kaszel, duszności uczeń natychmiast informuje o tym fakcie nauczyciela.    

21.  Podczas konsultacji obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów 

komórkowych przez uczniów i nauczycieli. 

22.  Po zakończeniu konsultacji pracownicy obsługi szkoły dezynfekują sale i znajdujące 

się w niej urządzenia/sprzęty. 

23.  Nauczyciel rejestruje obecność uczniów przebywających na konsultacjach w rejestrze 

pobieranym z sekretariatu.  
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II. PROCEDURA POSTEPOWANIA Z UCZNIEM W PRZYPADKU 

PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM  

 

 W związku z możliwością pojawienia się podejrzenia zakażenia się 

koronawirusem SARS-Cov-2 podaje się za Głównym Inspektorem Sanitarnym zasady 

postepowania  

w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów. 

1. W przypadku stwierdzenia u ucznia nasilonych objawów, takich jak: gorączka, 

kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bezzwłocznie należy:  

a) dopilnować by uczeń z objawami założył maseczkę, (jeśli miał zdjętą w 

czasie konsultacji);    

b) poinformować dyrektora, który niezwłocznie wyznacza osobę do 

zaopiekowania się uczniem; 

c) wyznaczona osoba przeprowadza ucznia do wydzielonego pomieszczenia 

izolującego zlokalizowanego w sali nr 31 i przebywa z nim do czasu 

przyjazdu rodziców/służb medycznych; 

d) dyrektor powiadamia rodziców, a w razie potrzeby Powiatową Stację 

Sanitarno–Epidemiologiczną w Jarosławiu tel. 16 624 24 40 /po godz. 

pracy 606 210 399/ lub zadzwonić pod numer alarmowy 112, ewentualnie 

pod numer najbliższego oddziału zakaźnego Centrum Opieki Medycznej w 

Jarosławiu 16 624 51 19; Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa – 

800 190 590; 

2. Pozostali uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest 

dezynfekowana i dokładnie wietrzona. 

3. Uczniowie i nauczyciel przed przejściem do innej Sali dokładnie myją ręce lub 

je dezynfekują.   

 

III. PROCEDURA POSTEPOWANIA Z PRACOWNIKIEM W 

PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM  

 

1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, 

duszność), czy inne niepokojące objawy niezwłocznie udaje się do 
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wydzielonego pomieszczenia izolującego zlokalizowanego w sali nr 31.; 

niezwłocznie zakłada maseczkę.  

2.  Powiadamia dyrektora szkoły, jeśli to tylko możliwe telefonicznie unikając 

bezpośredniego kontaktu.  

3.  Dyrektor niezwłocznie odsuwa pracownika od zajęć, w przypadku nauczyciela 

prowadzącego konsultacje wstrzymuje zajęcia.  

4. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z 

zaleceniem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID. 

5. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z uczniami, to uczniowie pod 

opieką wyznaczonej przez dyrektora osoby myją/ dezynfekują ręce, zakładają 

maseczki i opuszczają szkołę zachowując dystans społeczny.   

6. Miejsce/miejsca oraz sala lekcyjna w której przebywał pracownik z 

niepokojącymi objawami jest dezynfekowane i dokładnie wietrzone. 

 

IV. PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY BIBLIOTEKI W 

OKRESIE TRWANIA EPIDEMII  

 

1. Praca biblioteki  w okresie pandemii od maja do czerwca ograniczona jest                                              

do przyjmowania  wcześniej wypożyczonych książek. Biblioteka będzie otwarta w 

poniedziałki w godzinach 14:10 - 15:00 

2. Nauczyciel bibliotekarz powiadamia uczniów i nauczycieli  przez dziennik 

elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek, ich  

przygotowaniu do oddania (imię i nazwisko  ucznia, klasa, data zwrotu)                                             

oraz obowiązujących zasadach bezpieczeństwa. 

3. Przed wejściem do biblioteki, w widocznym miejscu, umieszczona jest informacja                                              

o  przebywaniu w bibliotece maksymalnie jednej osoby. Pozostałe czekają przed 

biblioteką w odległości 2 m od siebie. 

4. Nauczyciel bibliotekarz przebywa w bibliotece w maseczce i rękawicach ochronnych. 

5. Nauczyciele, uczniowie odkładają książki w wyznaczonym miejscu.  

6. Po przyjęciu książek od użytkownika nauczyciel bibliotekarz każdorazowo 

dezynfekuje blat, na którym leżały książki. 
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7. Zwracane książki umieszczane są w pomieszczeniu sąsiadującym z biblioteką                                

w pudełkach oznaczonych datą, w której zostały przyjęte. 

8. Przyjęte egzemplarze  poddane są 14 - dniowej  kwarantannie. 

9. Uczeń/nauczyciel dokonujący zwrotu książek  powinien być w maseczce                                            

i rękawiczkach. 

10.  Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego 

zwróconych książek. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia książki uczeń zobowiązany 

jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie 

lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


