
Procedura bezpieczeństwa na terenie 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem 

dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania covid-19 wśród dzieci, rodziców i 

pracowników publicznej szkoły podstawowej w dobrem w trakcie prowadzonych w 

szkole konsultacji 

 

Umożliwia się prowadzenie konsultacji dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Dobrem: 

− od 25 maja 2020r. dla uczniów klasy VIII,  

− od 1 czerwca 2020r.  dla wszystkich uczniów szkoły. 

 

Przy organizacji konsultacji uwzględnia się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i 

Ministra Zdrowia. 

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

choroby zakaźnej.  

Podstawową formą konsultacji są nadal spotkania prowadzone przy pomocy metod i technik 

komunikacji na odległość. W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się na 

terenie szkoły. 

Zasady organizacji konsultacji w szkole: 

 

1 Dyrektor przygotuje wraz z nauczycielami harmonogram konsultacji 

2 Konsultacje odbywają się indywidualnie bądź w małych grupach. 

3 W celu odbycia konsultacji uczeń bądź rodzic zgłaszają nauczycielowi prowadzącemu 

dane zajęcia, chęć uczestnictwa poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym. 

Nauczyciel, w porozumieniu z pracownikami szkoły, zabezpiecza realizacje konsultacji ze 

szczególnym uwzględnieniem reżimu sanitarnego i obowiązujących procedur. W 

przypadkach zwiększonej liczby chętnych, nauczyciel dokonuje podziału na grupy lub 

wyznacza w porozumieniu ze zgłaszającymi nowy termin.  

4 Uczeń, który umówił się na konsultację, a nie może w niej uczestniczyć, zgłasza ten fakt 

odpowiednio wcześniej nauczycielowi poprzez dziennik elektroniczny. 

5 W szkole obowiązują procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów 

w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni, uwzględniając zasady: 4 m2 na 

osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami 

w sali podczas konsultacji.  

6 W szkole obowiązują procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia. 

7 Wyznacza się salę na konsultacje indywidualne i grupowe.  

8 Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk i wszystkie osoby wchodzące 

do szkoły muszą z niego korzystać. 

9 Uczniowie przynoszą na konsultacje własny zestaw podręczników i niezbędnych 

przyborów. Zabrania się wzajemnego pożyczania sobie przyborów i podręczników. 

10 Uczniowie przychodzący na konsultacje udają się niezwłocznie do wskazanej sali, a po 

zakończonych zajęciach bezpośrednio do wyjścia. 

11 Zabrania się większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, na korytarzu, w 

toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

12 Sala, w której organizowane są konsultacje, musi być wietrzona co najmniej raz na 

godzinę. 

13 Uczniowie po wyjściu do szkoły dezynfekują ręce. 

 


