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Załącznik nr 2 KOMUNIKATU Nr 16 DYREKTORA SZKOŁY 

z dn. 26.05.2020r. 

Procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania 

 w szkole podczas konsultacji z nauczycielami 

1. Osoby przybywające do szkoły na konsultacje wchodzą do szkoły pojedynczo wejściem 

od ul. Strzeleckiej w maseczkach i rękawiczkach, następnie przy wejściu do szkoły 

dezynfekują ręce płynem dezynfekującym (taka samo procedura obowiązuje przy wyjściu 

ze szkoły). 

2. Przy wejściu do szkoły  należy  ponownie sprawdzić na wywieszonym harmonogramie 

salę, do której należy się skierować. 

3. W szkole obowiązują zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy 

osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji. 

4. Podczas konsultacji uczniowie nie korzystają z szatni szkolnej. 

5. Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej zostaną przekazane przez nauczycieli 

biblioteki do 28.05.2020 w osobnym komunikacie uczniom, rodzicom i nauczycielom 

(dziennik elektroniczny) oraz wywieszone przy wejściu do biblioteki. 

6. Szkoła zapewnia wszystkim pracownikom środki ochrony osobistej (maseczki, 

rękawiczki, płyn dezynfekujący). 

7. Prace porządkowe realizowane są przez pracowników obsługi ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, 

ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym 

blatów w salach. 

8. W szkole w czasie konsultacji (w miarę możliwości) nie przebywają osoby z zewnątrz. 

Pracownicy obsługi monitorują osoby z zewnątrz wchodzące do szkoły i kontrolują 

zachowanie  dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi 

osobami. 

9. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zostały wywieszone  plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk. 

10. Do szkoły nie przychodzą osoby lub  pracownicy, którzy są chorzy. 

11. Przy recepcji szkoły znajdują się numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora 

oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

12. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby przebywającej na terenie 

szkoły jest ona natychmiast izolowana w gabinecie pielęgniarki (wyposażonym m.in. w 

środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), a następnie niezwłocznie powiadamiane 

są o tym fakcie organy wymienione w pkt. 11. 

 

 

 

Poznań, 26.05.2020 
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Nauczycielu!  

1. Wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego 

zostały wprowadzone. 

2. Zorganizuj konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości 

pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).  

3. W miarę możliwości dopilnuj, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów  

i podręczników. 

4. Wietrz salę, w której organizujesz konsultacje, co najmniej raz na godzinę. 

5. Zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 

6. Unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustal 

bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć. 

Uczniu! 

1. Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich 

harmonogramem. 

2. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować 

się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio 

wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

4. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł 

ich pożyczać od innych uczniów. 

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

6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania 

zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce. 

7. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki 

na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 

8. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

9. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w 

toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

10. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami 

wypożyczania książek. 

 

 

 

 


