
 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr   16/2020   

z dnia 1 czerwca 2020 r. 

Procedura postępowania w przypadku prowadzenia konsultacji 
i zajęć praktycznych 

1. Od 1 czerwca uczniowie mogą brać udział w konsultacjach ze wszystkich przedmiotów. 

2. Od 1 czerwca uczniowie klas III  branżowej szkoły I stopnia i  klas III technikum mogą 
brać udział w zajęciach praktycznych. 

3. W konsultacjach lub zajęciach praktycznych może brać udział uczeń zdrowy,  bez 
objawów chorobowych. 

4. Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taki uczeń nie może 
uczestniczyć w konsultacjach lub  zajęciach praktycznych. 

5. Nauczyciele prowadzący konsultacje lub zajęcia praktyczne mają obowiązek zapoznać 
uczniów z  zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole  wprowadzonymi 
w związku z COVID-19. 

6. Konsultacje i zajęcia praktyczne są realizowane w grupach. 

7. W grupie może przebywać do 12 uczniów.  

8. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 
na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). 

9. W sali, odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m  
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

10. Z sali, w której prowadzone są konsultacje lub zajęcia praktyczne, należy usunąć 
przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 
Wyposażenie wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

11. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony  
z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

12. Jeżeli uczeń posiada własne przybory i podręczniki, mogą one znajdować się na stoliku 
szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między 
sobą. 

13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

14. Po każdych zajęciach, używany sprzęt oraz podłoga powinny zostać umyte 
lub zdezynfekowane.  

15. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby, 
także w czasie zajęć. 

16. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, adekwatnie do potrzeb, jednak nie 
rzadziej niż co 45 min.  

17. Korzystając z szatni uczniowie wykorzystują  co drugi boks. 



18. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz 
nauczycielami. 

19. Ograniczona została do niezbędnego minimum liczba osób z zewnątrz przebywająca na 
terenie szkoły, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk  w wyznaczonych obszarach). 

20. Jeżeli uczeń przejawia objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem SARS-
CoV-2, należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu (sala B10) zapewniając  m.in. 
2 m odległości od innych osób, a następnie niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły 
i przestrzegać „Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 
koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”. 

21. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do: właściwej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, 
z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

22. Przy wejściu do budynku szkoły ustawiono  z płyn do  dezynfekcji rąk oraz zamieszczono  
informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie 
osoby wchodzące do szkoły. 

23. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk lub zakładania 
rękawiczek ochronnych,  zakrywania ust i nosa. 

24. Wprowadzono monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal i pomieszczeń, w których odbywają się 
zajęcia, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 
powierzchni dotykowych: poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach 
i w pomieszczeniach, klawiatur, włączników. 

25. Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej, 
takie jak: jednorazowe rękawiczki, osłona na usta i nos.  

26. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

 

 
 


