
Procedura bezpieczeństwa na terenie  

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomsku  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 dotyczące organizacji konsultacji w szkole 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz.1148, z późn. 

zm.).  

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215). 

3. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radomsku.  

4. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół w sprawie konsultacji w szkole z dnia 15.05.2020 r. 

Organizacja konsultacji. 

1. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów 

choroby zakaźnej lub jeśli osoba z ich domów przebywa na kwarantannie lub w izolacji..  

2. Konsultacje indywidualne oraz grupowe mogą odbywać się według wcześniej 

opracowanego przez nauczyciela harmonogramu, który jest akceptowany przez dyrektora 

szkoły.  

3. W salach, bibliotece szkolnej i szatni, uczniowie i nauczyciele stosują następujące 

zasady:  

4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy 

stolikami w sali podczas konsultacji.  

4. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą 

organu, prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.  

5. Konsultacje będą odbywać się w stale w tej samej sali zajęć lekcyjnych dla tej samej 

grupy.  

6. Przy wejściu do szkoły będzie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk i wszystkie osoby 

wchodzące do szkoły mają obowiązek korzystania z niego. 

7. Podczas konsultacji nauczyciel musi dopilnować, aby uczniowie nie pożyczali sobie 

przyborów i podręczników. 

8. Nauczyciel powinien wietrzyć salę, w której organizuje konsultacje, co najmniej raz na 

godzinę. 

9. Nauczyciel powinien zwracać uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 

10. Podczas konsultacji należy unikać większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu. 

11. Należy zorganizować bezpieczne zasady korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu 

zajęć. 

12. Uczniowie powinni przebywać w szkole tylko w dniach kiedy będą odbywać się 

konsultacje indywidualne lub grupowe.  

13. Jeżeli uczeń nie może przyjść na konsultacje, powinien zgłoś ten fakt odpowiednio 

wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

14. Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole uczeń nie 

będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów. 



15. W drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans 

społeczny. 

16. Przed wejściem do szkoły uczeń obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli ma 

przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyje 

ręce w łazience szkolnej. 

17. Uczeń bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje 

ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust. 

18. Uczeń zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy 

kasłania.  

19. Każdy z uczniów unika większych skupisk uczniów, zachowują dystans przebywając na 

korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

 

 


