Organizacja konsultacji
w Szkole Podstawowej w Starej Kamionce
1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz karda pedagogiczna, którzy
są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt
z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
3. Konsultacje odbywają się w terminie ustalonym z nauczycielem danego przedmiotu,
zgodnie z potrzebami uczniów.
4. Przed przybyciem ucznia do szkoły należy dostarczyć oświadczenie i deklarację
podpisaną przez rodzica (udostępnione w dzienniku elektronicznym Librus oraz na stronie
internetowej szkoły www.starakamionka.net).
5. Przed wejściem do szkoły uczniowi mierzona jest tempera tura za pomocą urządzenia
bezdotykowego.
6. Imię i nazwisko ucznia oraz temperatura ciała są zapisywane każdorazowo przez
pracownika przyjmującego uczniów w dokumencie stanowiącym załącznik do procedury.
7. Uczeń jest przejmowany w drzwiach przez pracownika szko ły/nauczyciela, który pilnuje,
aby dziecko po wejściu do placówki zdezynfekowało ręce, wyrzuciło stosowne środki
ochrony (maseczka, rękawiczki) do odpowiedniego pojemnika znajdującego się przy
wejściu do szkoły.
8. Pracownik szkoły/nauczyciel przypomina dziecku o odpowiednim sposobie zdejmowania
maseczki i rękawiczek oraz o prawidłowej dezynfekcji rąk.
9. Zajęcia odbywają się w określonej sali, która
jest po nich zdezynfekowana
(powierzchnie, podłoga, sprzęt używany podczas zajęć).
10. Jedna grupa uczniów korzysta z konsultacji w jednej sali lekcyjnej. Uczniowie nie
przemieszczają się pomiędzy klasami.
11. Należy dopilnować, aby uczniowie unikali kontaktu miedzy kolegami z różnych grup
w przestrzeniach wspólnych (szatnia, korytarz).
12. W szatni jednocześnie może przebywać jednocześnie troje uczniów.
13. Czas przerwy między zajęciami, należy organizować tak, aby uczniowie nie mieli
kontaktu z uczniami z innej grupy.
14. Uczniowie w klasie siedzą przy oddzielnych stolikach, które ustawione są od siebie
w odległości co najmniej 1,5 m.
15. Nauczyciel pilnuje, aby uczniowie w czasie zajęć nie pożyczali sobie przyborów
i podręczników.
16. Używane podczas zajęć pomoce dydaktyczne są odkładane do specjalnego pojemnika
w celu ich zdezynfekowania po zajęciach.
17. W czasie zajęć nie stosujemy pomocy dydaktycznych i sprzętu, których skuteczna
dezynfekcja jest niemożliwa (książki z klasowej biblioteczki, słowniki, itp.)
18. Prowadzący zajęcia stosuje środki ochrony indywidualnej (przyłbica, maseczka,
rękawiczki). Rodzaj stosowanych zabezpieczeń uzależniony jest od potrzeby (np. zajęcia
w bliskim kontakcie z dzieckiem).
19. Nauczyciel ma w sali do dyspozycji dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, którego
używa po każdym kontakcie bezpośrednim z uczniem lub zanieczyszczonymi

powierzchniami
i przedmiotami oraz po usunięciu środków ochrony osobistej.
20. Zabrania się noszenia biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia
(pierścionki, zegarek, bransoletka), gdyż utrudniają one prawidłowe umycie i dezynfekcję
rąk.
21. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w czasie zajęć.
22. Salę, w której prowadzone są zajęcia wietrzy się raz na godzinę przez okres co najmniej
10 minut.
23. Uczniowie spoza Starej Kamionki, przybywający do szkoły na zajęcia samodzielnie
rowerem/pieszo/itp. powinni dostarczyć do szkoły zgodę rodzica na samodzielny powrót
do domu

Załącznik nr 1

Wykaz uczniów korzystających z zajęć w szkole w dniu ……………….

Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela: …………………………………………………….
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

………………………………....…………………….

Klasa

Temperatura

Uwagi

………………………………..……………..

Podpis pracownika szkoły wykonującego
pomiaru temperatury ciała

Podpis nauczyciela

