
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W ZSSG, W TYM PODCZAS KONSULTACJI 

PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW 

 

ZASADY OGÓLNE 

1. Podczas konsultacji w szkole obowiązują zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego 
pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.  
 

2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. Zaleca się korzystanie z konsultacji indywidualnie. 
 

3. Nauczyciel biblioteki  wyznaczy zasady opisu książek oraz miejsce składowania oddawanych książek. 
 

4. Podczas konsultacji zabrania się przebywania w szkole osób z zewnątrz. Każdy uczeń przy wejściu  
do szkoły zostanie wylegitymowany. 
 

5. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły są 
zobowiązane do korzystania z niego. 
 

6. Wszyscy pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki 
ochronne, ewentualnie przyłbice. 
 

7. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są  karty informacyjne z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk. 
 

8. Szkoła dysponuje sprzętem i środkami do utrzymania czystości i dezynfekcji. 
 

9. Na bieżąco, w czasie konsultacji prowadzone będą prace porządkowe, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów 
komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, 
uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. 
 

10. Do szkoły nie powinni przychodzić uczniowie ani pracownicy, którzy są chorzy. 

 

11. Gabinet profilaktyki wyposażony jest m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący,  
w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 
 

12. Po odbyciu konsultacji, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele zobowiązani są do opuszczenia terenu 
szkoły bez zbędnej zwłoki. 
 

13. Wszystkie osoby uczestniczące w konsultacjach, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele powinny mieć 
na uwadze fakt, że podczas przebywania na terenie szkoły, tak jak w każdej innej sytuacji społecznej 
pomimo zastosowanych procedur bezpieczeństwa oraz stosowania środków ochronnych może 
dojść do zakażenia koronawirusem COVID-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby. 

 
UCZNIOWIE 

1. Zapoznają się z harmonogramem konsultacji i w miarę możliwości poprzez dziennik librus 
przekazują informację nauczycielom, potwierdzając swoją obecność. Jeżeli uczeń nie może przyjść 
na konsultacje, powinien zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej. 



 
2. Na konsultacje nie przychodzą uczniowie chorzy lub w sytuacji, gdy ktoś z domowników przebywa  

w kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy chorzy pozostają w domu oraz stosują się do 
zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 
 

3. Uczniowie zabierają do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów.  
 

4. W drodze do i ze szkoły oraz w szkole uczniowie zobowiązani są do korzystania z osłony na usta  
i nos oraz zachowania dystansu społecznego. 
 

5. Przy wejściu do szkoły każdy uczeń obowiązkowo zdezynfekuje ręce, a jeżeli ma przeciwskazania 
zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyje ręce mydłem i ciepłą wodą   
w sanitariatach. 
 

6. Każdy uczeń bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki 
na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust. 
 

7. Każdy uczeń zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  
 

8. Każdy uczeń zobowiązany jest unikania większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając 
na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 
 

9. Książki do zwrotu należy przygotować zgodnie z instrukcją przekazaną przez nauczyciela biblioteki 
oraz odłożyć je w wyznaczonym miejscu w szkole. 
 

10.  Podczas konsultacji obowiązuje zakaz jedzenia oraz picia. 

 
NAUCZYCIELE 

1. Po wejściu do szkoły każdy nauczyciel jest zobowiązany do dezynfekcji rąk, następnie do odebrania 
od kierownika gospodarczego środków ochrony osobistej (p.16). 
 

2. Organizując konsultacje indywidualne oraz grupowe uwzględnia zachowanie odległości pomiędzy 
stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).  
 

3. Każdy nauczyciel wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole. 
 

4. Każdy nauczyciel dopilnowuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników. 

 

5. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali, w której organizuje konsultacje, co najmniej 
raz na godzinę. 

 

6. Każdy nauczyciel zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 

 

7. Każdy nauczyciel stara się unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym 
pomieszczeniu. 
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