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Załącznik do zarządzenia nr 38/05/2019/2020  
z dnia 28.05.2020 r. 

 

Procedury związane z zachowaniem bezpieczeństwa  

w trakcie organizowania i prowadzenia konsultacji  

dla uczniów w okresie pandemii. 
 

 

1. Wytyczne dla osób, które mogą być obecna na terenie szkoły podczas 

konsultacji. 

1.1. Na konsultacje zgłasza się uczeń, który zgłosił chęć uczestnictwa w zajęciach najpóźniej 

dzień przed wyznaczonym terminem spotkania. Informację tą należy przekazać 

nauczycielowi przedmiotu przez e-dziennik. 

1.2. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może na nie przyjść, zgłasza ten fakt 

niezwłocznie nauczycielowi (przez e-dziennik). 

1.3. Uczeń lub rodzic/prawny opiekun ucznia niepełnoletniego wyrażają pisemną zgodę na 

udział w konsultacjach i pomiar temperatury. 

1.4. Na konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel), bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

1.5. Uczeń, nauczyciel nie może wejść na teren szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą  

na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną  

lub izolacją w warunkach domowych. 

1.6. W szkole prowadzony jest rejestr wejść/wyjść osób z uwzględnieniem imienia i nazwiska 

oraz godziny wejścia/wyjścia. 

 

2. Środki ochrony osobistej. 

2.1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- 

lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze 

względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa 

obowiązuje na terenie całej szkoły. 

2.2. Nauczyciel przez zajęciami informuje ucznia o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie 

zasad higieny oraz przekazuje wskazówki GIS w powyższym zakresie.  

2.3. Uczeń jest zobowiązany zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej. 

Po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej (w trakcie konsultacji) uczeń ma obowiązek ponownie 

zakryć usta i nos, kiedy: 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, 

2) wychodzi do toalety, 

3) kończy konsultacje i wychodzi z sali. 

2.4. Nauczyciel podczas poruszania się po sali lekcyjnej powinien mieć zakryte usta  

i nos.  

2.5. Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów – nie może ich pożyczać 

od innych uczniów. 

2.6. Uczniowie są zobowiązani do unikania większych skupisk rówieśników, zachowania 

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

terenie szkoły. 

 



Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie 

 
Procedury związane z zachowaniem bezpieczeństwa w trakcie organizowania i prowadzenia  

konsultacji dla uczniów w okresie pandemii. 
 str. 2 

3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynku szkoły 

oraz sal egzaminacyjnych. 

3.1. Przy wejściu do szkoły znajduje się informacja: 

1) dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu, 

2) zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, 

3) zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego, 

4) zawierająca numery telefonów do służb medycznych, 

5) zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590). 

3.2. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 

60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby 

wchodzące na teren szkoły.  

3.3. Konsultacje są prowadzone w salach lekcyjnych, z uwzględnieniem zasad: 4 m na osobę,  

2 m dystansu społecznego między osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali 

podczas konsultacji (1 uczeń – 1 stolik). 

3.4. W grupie może przebywać do 12 uczniów. 

3.5. Sale lekcyjne wietrzy się przed wpuszczeniem do nich uczniów, mniej więcej co godzinę  

w trakcie konsultacji oraz po wyjściu uczniów, dbając o zapewnienie im komfortu. 

3.6. Obecnie, tj. w czerwcu 2020 roku, ze względu na trwające praca remontowe, nieczynna jest 

szkolna szatnia. 

3.7. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. 

3.8. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. 

3.9. Codzienne prace porządkowe uwzględniają utrzymywane w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników 

światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich. 

3.10. Ławki oraz krzesła w salach lekcyjnych dezynfekuje się przed i po każdych konsultacjach.  

3.11. Dezynfekuje się również sprzęt (komputery, klawiatury, myszki), z którego korzystają 

uczniowie, 

3.12. Na terenie szkoły wyznaczono i przygotowano pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki 

ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę  

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

3.13. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej określa odrębny dokument. 

 

4. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub nauczyciela.  

4.1. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel informuje  

o tym Dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie ucznia w odrębnym pomieszczeniu  

z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. 

Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym fakcie rodzica/prawnego opiekuna ucznia. 

4.2. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem 

nauczycieli i innych pracowników szkoły określa odrębny dokument: Procedury ochrony 

pracownika i pracodawcy w obliczu ryzyka zakażeniem koronawirusem. 

 

Źródło: Konsultacje w szkole - wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa 
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