
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W STARYM 

PILCZYNIE W OKRESIE PANDEMII COVID-19 
 
 

Procedury podczas korzystania z konsultacji dla uczniów 
 

1. Od 25 maja br. odbywają się  konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. 

2. Od 1 czerwca br. odbywają się konsultacje dla wszystkich uczniów naszej szkoły. 

3. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez 
objawów choroby zakaźnej.  

4. Zajęcia  odbywają się zgodnie z harmonogramem konsultacji indywidualnych i 
grupowych.  

5. Zajęcia odbywają się po godzinach zawartych w planie lekcji nauczyciela i ucznia. Są 
to zajęcia dodatkowe. 

6. Organizacja zajęć  grupowych uwzględnia zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu 
społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami (jeden uczeń 
jeden stolik) w sali podczas konsultacji.  

7. W grupie może przebywać do 12 uczniów.  

8. Dyrektor szkoły wyznacza stałą salę na konsultacje dla tej samej grupy.  

9. Na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby z zewnątrz.  

10. Przy wejściu do szkoły  umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk i  wszystkie osoby 
wchodzące: uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi zobligowani są do 
korzystania z niego. 

11. W szkole jest przygotowane  pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony 
osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w 
przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

12. Uczniowie nie mogą pożyczać sobie przyborów i podręczników. 

13. Sala, w której organizowane są  konsultacje  jest wietrzona co najmniej raz na 
godzinę. 

14. Uczniowie i pracownicy szkoły są zobligowani do częstego i regularnego mycia rąk. 

15. Uczniowie zapoznają się z  harmonogramem konsultacji i zgłaszają swoją obecność na 
zajęciach za pomocą wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus. Zgłoszenie 
należy przesłać do nauczyciela prowadzącego dane konsultacje. 

16. Uczniowie nie  umawiaj się na konsultacje, jeżeli są chorzy lub w ich domu przebywa 
ktoś na kwarantannie lub w izolacji.  

17. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt 
odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego 
ucznia. 



18. Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie 
będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów. 

19. W drodze do i ze szkoły uczniowie muszą korzystać z osłony na usta i nos oraz 
zachować dystans społeczny. 

20. Uczniowie zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania 
czy kasłania.  

21. Podczas pobytu w szkole przed i po zajęciach uczniowie unikają większych skupisk, 
zachowują dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach 
wspólnych oraz na terenie szkoły. 

 
 

ZASADY DOTYCZĄCE PRACY BIBLIOTEKI 

 

1. Uczeń/ Nauczyciel nie korzysta z biblioteki, kiedy jest chory. 
2. Uczeń/ Czytelnik przebywający w bibliotece stosuje się do ogólnych zasad 

bezpieczeństwa i procedur obowiązujących w placówce. 
3. W bibliotece mogą jednocześnie przebywać 2 osoby zachowując bezpieczny odstęp. 
4. Uczeń (inna osoba) nie uczestniczący w zajęciach a korzystający z biblioteki ma 

obowiązek zakrywania nosa i ust. 
5. Nie wolno dezynfekować zwracanych publikacji płynem dezynfekcyjnym. 
6.    Uczeń w domu przygotowuje podręczniki i książki do zwrotu do biblioteki( usuwa 

ewentualne notatki, usuwa z książki zakładki, inne materiały pozostawione w 
książkach). W czasie jednej wizyty można zwrócić wszystkie materiały. 
(wypożyczone książki i podręczniki). 

7. Nauczyciel bibliotekarz przebywając w bibliotece pracuje zgodnie z zasadami 
zawartymi w procedurach szkolnych. 

8. Materiały do kwarantanny przechowywane będą na wyznaczonym do tego celu regale. 
Na materiałach zostanie umieszczona data przyjęcia materiałów do biblioteki 
(kwarantanny). 

9. W czasie epidemii należy ograniczyć kontakt z egzemplarzem do jego identyfikacji. 
10. Przyjęte egzemplarze należy poddać kwarantannie na okres minimum 3 dni. 


