
    Procedura bezpieczeństwa na czas organizacji konsultacji na terenie  
                 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 

 Niniejszy dokument określa procedury bezpieczeństwa podczas konsultacji 

organizowanych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim na 

zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19. 

 Jego integralnymi częściami są procedury przychodzenia i wychodzenia oraz 

przebywania uczniów na terenie ZSP nr 2 w czasie konsultacji oraz procedura postępowania 

na wypadek podejrzenia zakażenia. 

Niniejszy dokument uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia. 

§1. 
Organizacja konsultacji. 

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

objawów choroby zakaźnej. 

2. Uczniowie uczęszczają na konsultacje zgodnie z przyjętym i opublikowanym 

wcześniej harmonogramem. 

3. Uczniowie są obowiązani nosić środki ochrony osobistej, w tym maseczkę lub 

przyłbicę oraz rękawiczki jednorazowe. 

4. Każdy uczeń musi zapisać się na konsultacje poprzez dziennik elektroniczny 

najpóźniej na dzień przed terminem konsultacji do godziny 16.00. 

5. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na konsultacje przez nauczyciela 

prowadzącego spotkanie, uczeń może się na nich pojawić o określonej przez nauczyciela 

godzinie w wyznaczonej wcześniej sali. 

6. Uczeń, który wcześniej nie zgłosił nauczycielowi prowadzącemu chęci udziału 

w zajęciach, nie zostanie wpuszczony do szkoły. 

7. Konsultacje mogą odbywać się w formie indywidualnej lub grupowej. 



a) W przypadku konsultacji grupowych w jednej grupie może przebywać nie więcej niż 12 

uczniów. 

8. Uczniowie przynoszą do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole 

nie będzie możliwości wypożyczenia ich od innych uczniów. 

9. W szkole podczas konsultacji nie mogą przebywać osoby z zewnątrz, rodzice, 

interesanci. 

 
§2. 

Przychodzenie i wychodzenie oraz przebywanie uczniów w szkole w czasie konsultacji. 
 

1.  Uczniowie zgłaszają się na konsultacje o wyznaczonej porze. 

2. Informują pracownika szkoły przebywającego w dyżurce, do którego nauczyciela 

przyszli. Pracownik szkoły potwierdza obecność ucznia na przygotowanej dzień wcześniej 

przez nauczyciela prowadzącego liście obecności. 

3. Przed wejściem na teren placówki uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce płynem 

znajdującym się przy wejściu do łącznika. 

4. Uczeń jest obowiązany nosić środki ochrony osobistej, w tym maseczkę lub przyłbicę 

oraz rękawiczki jednorazowe. 

5. Podczas konsultacji oraz na terenie szkoły uczniowie winni zachować minimum 2 m 

dystansu społecznego od nauczyciela, pracowników szkoły i innych uczniów. 

6. Podczas konsultacji szatnia szkolna jest wyłączona z użytkowania. 

7. Jeżeli zajdzie konieczność skorzystania z toalety, uczeń powinien udać się do toalety 

znajdującej się najbliżej sali, w której odbywają się konsultacje. 

8. Nauczyciel prowadzący konsultacje grupowe zadba, by uczniowie znajdowali się od 

siebie w odstępie co najmniej dwumetrowym, a pomiędzy stolikami, przy których siedzą, 

było 1,5 m odstępu. 

 

§3. 
Organizacja pracy biblioteki szkolnej. 

1.  Biblioteka szkolna pracuje w godzinach 8.00-15.00. 

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby 

zakaźnej. 

3. Do biblioteki szkolnej uczniowie wchodzą pojedynczo. Zachowują 2 m dystansu 

społecznego od nauczyciela bibliotekarza. 



4. Uczniowie przed wejściem do biblioteki zachowują 2 m dystansu społecznego od 

pozostałych oczekujących. 

5. Uczeń korzystający z biblioteki jest obowiązany nosić środki ochrony osobistej, 

w tym maseczkę lub przyłbicę oraz rękawiczki jednorazowe. 

6. Książki i inne materiały zwrócone do biblioteki są odkładane do specjalnych pudeł 

znajdujących się w czytelni na okres kwarantanny 3 dni. Każde pudło opisane jest datą 

przyjęcia. Na każdy dzień przewiduje się kolejne pudełko. 

 

 §4. 

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia. 

1. Jeżeli zajdzie podejrzenie, że wśród uczestników konsultacji jest osoba zakażona, 
należy taki fakt niezwłocznie zgłosić telefonicznie dyrektorowi szkoły bądź jego zastępcom. 

2. Uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu: 

a) w budynku A – gabinet pedagoga szkolnego. 

b) w budynku B – gabinet pielęgniarki. 

3. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie zawiadamia się rodziców ucznia i właściwe służby. 

 

 §5. 

Pracownicy szkoły. 

1. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi zostaną zaopatrzeni w środki 

ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice. 

2. Wszyscy pracownicy zostaną dodatkowo przeszkoleni na okoliczność profilaktyki 

zdrowotnej i przeciwdziałania COVID19. 

3. W konsultacjach nie uczestniczą nauczyciele powyżej 60. roku życia. Będą do 

dyspozycji uczniów zdalnie. 

4. Inni pracownicy szkoły powyżej 60. roku życia są oddelegowani do pracy w budynku 

C szkoły. 

5. Wszyscy pracownicy szkoły obowiązani są przestrzegać zasad higieny osobistej, 

często myć i dezynfekować ręce. 

6. W czasie konsultacji wszyscy pracownicy przebywają na terenie szkoły w środkach 

ochrony osobistej – maseczkach lub przyłbicach oraz jednorazowych rękawiczkach. 

 



 
 §6. 

Pomieszczenia szkolne. 
 

1. Sale, w których odbywają się konsultacje, pomieszczenia sanitarne, ciągi 

komunikacyjne w szkole utrzymywane są w czystości poprzez dezynfekowanie 

powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, 

poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. 

2. Nauczyciel winien wietrzyć salę, w której organizuje konsultacje, co najmniej raz na 

godzinę. 

 

 

 

 

 

 

 

 


