
PROCEDURA 
BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA 

COVID-19 WSRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY, PRACOWNIKÓW I RODZICÓW 
SOSW W ŚWIEBODZINIE

(konsultacje klas VIII Szkoły Podstawowej i III Branżowej Szkoły I Stopnia)

§ 1.
Podstawa prawna.

1. Rozporzadzenie MEN z dnia 19 kwietnia 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystapieniem stanu epidemii.

2. Wytyczne GIZ, MZ i MEN dla szkół dotyczące konsultacji w szkole.

§ 2.
Podstawowe cele wdrażania procedury.

1. Zapewnienie bezpiecznych warunków uczniom przebywającym w placówce.
2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim pracownikom.
3. Uniknięcie zakażenia pracowników i uczniów przez osoby z zewnątrz.
4. Zmiejszenia liczby kontaktów na terenie placówki, celem umozliwienia identyfikacji

osób, które będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia.
5. Poinformowanie pracowników i rodziców o szczególnych zasadach funkcjonowania

placówki w trakcie epidemii Covid-19.

§ 3.
Organizacja pracy podczas prowadzonych konsultacji grupowych.

1. Podczas prowadzonych zajęć jedna grupa (maksymalnie 4 uczniów) będzie przebywać
z nauczycielem w jednej sali.

2. Do jednej grupy przypisany będzie 1 nauczyciel.
3. Minimalna  przestrzeń  na  1  ucznia  to  4  m2,  2  m dystansu  społecznego  pomiędzy

osobami, 1,5 m odstępu między ławkami w sali podczas konsultacji.
4. W grupie (klasie) może przebywać nie więcej niż 5 osób. 
5. Uczniowie podczas konsultacji będą przebywać w tych samych klasach.
6. W czasie konsultacji w szkole nie mogą przebywać rodzice uczniów. 
7. Należy wietrzyć salę po każdej godzinie zajęć.
8. Po wejściu do szkoły bezwzględnie należy umyć i zdezynfekować ręce.  
9. Nauczyciele  zobowiązani  są  posiadać  przyłbice  /  maseczki  i  inne  środki  ochrony

osobistej.
10. Uczeń na konsultacje przychodzi z własnymi przyborami szkolnymi.
11. W trakcie przerw należy myć ręce. 
12. Nauczyciele zachowują dystans między sobą w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący

minimum 1,5 m.
13. Na zajęcia przychodzą tylko osoby zdrowe.



§ 4.
Środki zapobiegawcze i ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa.

1. Stosowanie  się  na  wszystkich  płaszczyznach  do  wytycznych  Głównego  Inspektora
Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz przestrzeganie postanowień niniejszej instrukcji.

2. Zachowanie zasad bezpieczeństwa w trakcie przemieszczania się ze szkoły do domu
i z domu do szkoły.

3. Do  pracy  podczas  konsultacji  mogą  przychodzić  tylko  osoby  zdrowe,  bez
jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

4. Nauczyciel korzysta ze swoich materiałów i urządzeń. Regularnie należy przecierać
telefony, klawiatury, myszki środkiem dezynfekującym.

5. Wyrzucać zużyte maseczki, rękawiczki  i chusteczki do zamkniętych pojemników.

§ 5.
Pozostałe regulacje.

1. Z  treścią  niniejszej  procedury  zaznajamia  się  pracowników  szkoły,  rodziców
i opiekunów uczniów.

2. Procedura zostanie udostępniona na stronie internetowej SOSW i na tablicy ogłoszeń.
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