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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA, DOTYCZĄCA ZASAD FUNKCJONOWANIA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 I BEZPIECZNEGO PRZEBYWANIA W NIEJ 

UCZNIÓW PODCZAS KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA KLAS IV-VIII 

 

I.Cel procedury 

 

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad bezpieczeństwa, dotyczących 

funkcjonowania szkoły podczas przebywania w niej uczniów korzystających z konsultacji 

przedmiotowych. 

2. Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 oraz bezpiecznego przebywania w nich dzieci oraz 

pracowników (z uwzględnieniem zaleceń GIS i Ministra Zdrowia oraz MEN). 

  

 

II.Przedmiot procedury 

 

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie: 

• zasad związanych z dostosowaniem szkoły do obowiązujących wymogów prawa,  

  związanych z ich funkcjonowaniem w warunkach pandemii,  

• zasad  wejścia i wyjścia ze szkoły oraz przebywania na terenie placówki, 

• określenie harmonogramu korzystania z konsultacji dla uczniów klas VIII ( od 25 

maja 2020) oraz uczniów klas IV-VIII ( od 01.06.2020). 

 

III.Zakres procedury 

 

Zakres stosowanie dotyczy wszystkich nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku 

oraz uczniów uczęszczających na konsultacje.  

 

IV.  Procedura wejścia do szkoły.  

UDZIAŁ W KONSULTACJACH MOŻE WZIĄĆ UCZEŃ ZDROWY BEZ 

JAKICHKOLWIEK SYMPTOMÓW PRZEZIĘBIENIA LUB CHOROBY. 

 Uczniowie przychodzą zabezpieczeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki). 

Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji jest bezwzględny zakaz 

przychodzenia do szkoły .  

1.  Uczeń przychodzi na umówione konsultacje na określoną godzinę ( nie wcześniej niż 

5 min przed rozpoczęciem zajęć)  

2. Osoba powołana przez dyrektora szkoły dba, aby każdy uczeń wchodził pojedynczo na 

teren placówki i obowiązkowo zdezynfekował ręce.   
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3.  Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury,  

w przeciwnym wypadku nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka. 

4. Uczeń udaje się bezpośrednio do wyznaczonej sali, gdzie odbywają się konsultacje  

i zajmuje wyznaczone/zaznaczone miejsce. 

V. Procedura wyjścia ze  szkoły.  

1.  Uczniowie po konsultacjach pojedynczo opuszczają salę pod nadzorem nauczyciela 

uczącego.  

2. Po opuszczeniu sali uczeń udaje się bezpośrednio do wyjścia. 

2. Osoba odpowiedzialna, powołana przez dyrektora szkoły przypomina o obowiązku 

dezynfekcji rąk i zakrycia ust i nosa po opuszczeniu budynku szkoły.  

 

Wejścia i wyjścia uczniów będą odnotowane. Harmonogram konsultacji będzie przewidywał 

przerwy i różne godziny konsultacji tak, aby uczniowie mogli zachować dystans między sobą.  

Nauczyciele każdorazowo są zobowiązani do informowania uczniów na temat zasad 

bezpieczeństwa obowiązujących w szkole oraz dbania o ich rzetelne przestrzeganie.   

ORGANIZACJA KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH W SZKOLE 

  Szkoła podczas organizacji konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia.  

 

1. Konsultacje prowadzone od 25 maja 2020 r. 

Rodzaj zajęć  Dotyczy Dodatkowe warunki 

Konsultacje na terenie szkoły 

ze wszystkich przedmiotów, 

w szczególności z tych 

przedmiotów, z których od 

16 do18 czerwca będą 

zdawać egzamin 

ósmoklasisty 

Uczniów klasy VIII  - Konsultacje będą dobrowolne dla 

ucznia, natomiast dyrektor szkoły 

będzie zobowiązany je zorganizować, 

biorąc pod uwagę możliwości szkoły  

i potrzeby uczniów. 

 

-Wymiar konsultacji zostanie 

uzależniony od potrzeb ucznia,  

a także warunków szkoły. 

 

- Nauczyciele uczący do dnia 20 

maja informują dyrektora szkoły  

o liczbie uczniów kl. VIII 

wyrażających chęć uczestniczenia  

w konsultacjach oraz o przedmiotach, 

z jakich uczniowie chcieliby 

skorzystać ( pierwszeństwo mają 
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język polski, matematyka oraz język 

obcy). 

 

- Dyrektor opracowuje harmonogram 

konsultacji, uwzględniając dzień, 

godzinę oraz numer sali. 

Harmonogram zostaje opublikowany 

na stronie internetowej szkoły do dnia 

22.05.2020 r. 

 

- Maksymalna liczba uczniów  

w grupie z uwagi na możliwości 

szkoły uwzględniająca odległość 

pomiędzy stanowiskami nauki   

(1,5 m) wynosi 7 osób.  

 

- W przypadku, gdy w jednej sali 

organizowane są konsultacje w 

dwóch turach, przerwa między nimi 

musi wynosić co najmniej godzinę  

( przerwa na wietrzenie sali). 

 

- Uczeń, który wyraził chęć 

uczestniczenia w konsultacjach 

informuje o tym fakcie nauczyciela 

danego przedmiotu. W przypadku 

braku możliwości uczestniczenia  

w konsultacjach uczeń powiadamia 

nauczyciela. Daje to możliwość 

kontroli liczby uczniów na 

konsultacjach. 

 

- Głównym środkiem komunikacji  

w relacji nauczyciel-rodzic-uczeń jest 

dziennik elektroniczny. 

 

- uczniowie mają zakaz korzystania  

z telefonów komórkowych podczas 

konsultacji; każdy korzysta tylko 

 i wyłącznie z własnych 

podręczników i przyborów. 

 

- uczniowie mają bezwzględny zakaz 

poruszania się po szkole (za 

wyjątkiem sytuacji, w której wchodzą 

do szkoły/opuszczają szkołę). 

 

 

 



4 
 

2. Konsultacje prowadzone od 01 czerwca 2020 r. 

Rodzaj zajęć  Dotyczy Dodatkowe warunki 

Konsultacje na terenie szkoły 

ze wszystkich przedmiotów 

dla pozostałych klas  

Uczniów klas IV-

VIII 

- Konsultacje będą dobrowolne dla 

ucznia, natomiast dyrektor szkoły 

będzie zobowiązany je zorganizować, 

biorąc pod uwagę możliwości szkoły 

 i potrzeby uczniów. 

 

-Wymiar tych konsultacji zostanie 

uzależniony od potrzeb ucznia,  

a także warunków szkoły. 

 

- Nauczyciele uczący klasy do dnia 

27 maja informują dyrektora szkoły  

o liczbie uczniów poszczególnych 

klas wyrażających chęć 

uczestniczenia w konsultacjach oraz  

o przedmiotach, z jakich uczniowie 

chcieliby skorzystać. 

 

- Dyrektor szkoły opracowuje 

harmonogram konsultacji, 

uwzględniając dzień, godzinę oraz 

numer sali. Harmonogram zostaje 

opublikowany na stronie internetowej 

szkoły do dnia 29.05.2020 r. 

 

- Maksymalna liczba uczniów  

w grupie z uwagi na możliwości 

szkoły uwzględniająca odległość 

pomiędzy stanowiskami nauki (1,5m) 

wynosi 7 osób. 

 

- W przypadku, gdy w jednej sali 

organizowane są konsultacje w 

dwóch turach, przerwa między nimi 

musi wynosić co najmniej godzinę  

( przerwa na wietrzenie sali). 

 

- Uczeń, który wyraził chęć 

uczestniczenia w konsultacjach 

informuje o tym fakcie nauczyciela 

danego przedmiotu. W przypadku 

braku możliwości uczestniczenia  

w konsultacjach uczeń powiadamia 

nauczyciela. Daje to możliwość 

kontroli liczby uczniów na 

konsultacjach. 
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- Głównym środkiem komunikacji  

w relacji nauczyciel-rodzic-uczeń jest 

dziennik elektroniczny. 

 

- uczniowie mają zakaz korzystania  

z telefonów komórkowych podczas 

konsultacji; każdy korzysta tylko  

i wyłącznie z własnych podręczników  

i przyborów. 

 

- uczniowie mają bezwzględny zakaz 

poruszania się po szkole 

(za wyjątkiem sytuacji, w której 

wchodzą do szkoły/opuszczają 

szkołę). 

 

 

1. Za wdrożenie procedur odpowiedzialny jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1  

im. Jana Pawła II w Przeworsku. 

2. Dyrektor szkoły umieszcza procedurę w na stronie internetowej szkoły  

w wymienionych terminach lub/i wysyła rodzicom poprzez dziennik elektroniczny  

3. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy 

pracownicy szkoły oraz uczniowie. 


