II. PROCEDURA PRZEBYWANIA UCZNIA W SZKOLE
1. Zajęcia w formie konsultacji są realizowane indywidualnie i małych grupach.
2. W grupie może przebywać do 3 uczniów.
3. Minimalna przestrzeń do zajęć w formie konsultacji w sali nie może być mniejsza niż
4 m2 na 1 osobę*.
* Do przestrzeni tej nie wlicza się ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń
porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych. Nie należy sumować
powierzchni sal i przeliczać łącznej ich powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię
każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej
znajdują.
4. W trakcie przebywania uczniów w szkole powinni oni przestrzegać 2 metry dystansu
społecznego pomiędzy osobami na korytarzu, w toalecie i innych pomieszczeniach
wspólnych na terenie szkoły i 1,5 metra odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas
konsultacji.
5. W miarę możliwości powinna być wyznaczona stała sala na konsultację dla tej samej
grupy.
6. W sali do konsultacji indywidualnych oraz grupowych odległości pomiędzy
stanowiskami nauki powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).
7. Jeżeli uczeń posiada własne przybory i podręczniki, mogą one znajdować się na stoliku
szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni pożyczać sobie przyborów i podręczników.
8. Należy wietrzyć salę, w której organizowane są konsultacje co najmniej raz na godzinę.
9. Należy zwracać uwagę, aby uczniowie regularnie i często myli ręce.
10. Nie podajemy ręki na powitanie, unikamy dotykania oczu, nosa i ust.
11. Podczas kaszlu i kichania zakrywanie usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak
najszybciej należy wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
12. Unikanie organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, grupa
po zakończeniu zajęć powinna korzystać z szatni wchodząc pojedynczo, z zachowaniem
2 m dystansu społecznego przy odbieraniu swoich rzeczy z co drugiego
wieszaka/boksu.
13. Z sali, w której prowadzone są zajęcia w formie konsultacji usunięto przedmioty i
sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Wyposażenie
wykorzystywane podczas zajęć w formie konsultacji będzie dokładnie czyszczone lub
dezynfekowane.
14. Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłoga będą umyte lub zdezynfekowane.
15. Zapewniono taką organizację pracy i koordynację, które utrudnią stykanie się ze sobą
poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw).
16. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły.
17. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły będą zachowywać dystans społeczny między
sobą, w każdej przestrzeni szkoły wynoszący min. 1,5 m.
18. Ograniczono przebywanie osób z zewnątrz w szkole do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
19. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal do konsultacji, pomieszczeń

sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy,
klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni
płaskich, w tym blatów w salach.
20. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń,
aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków, służących do
dezynfekcji.
21. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne środki
ochrony osobistej, takie jak jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie
przyłbice.
22. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
23. Zapewniono bieżącą dezynfekcję toalet.
24. Do szkoły nie będą przychodzić pracownicy, którzy są chorzy.
25. W miarę możliwości nie będą angażowani w zajęcia nauczyciele oraz inni pracownicy
powyżej 60. roku życia.
26. 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.
27. Umieszczono w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego,
kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
28. Przygotowano ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczniów niepełnoletnich.
29. Sami nauczyciele prowadzący zajęcia w formie konsultacji powinni pamiętać
o samoobserwacji i pomiarze temperatury dwa razy dziennie. W przypadku
podwyższonej temperatury (powyżej 38ºC) zobowiązane są pozostać w domu i
skorzystać z teleporady medycznej.
30. Nie należy nosić biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie
można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one
prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.
31. Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych,
wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.
32. Jeżeli uczeń korzysta z biblioteki szkolnej powinien wcześniej zapoznać się ze
szczegółowymi zasadami jej działania.

