
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Huberta Wagnera w Będzinie 

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI 
W CZASIE EPIDEMII I ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM 

DOTYCZY KONSULTACJI DLA UCZNIÓW 

 

1. Za zgodą rodziców uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 im. H. Wagnera w Będzinie będą 
mogli uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych lub grupowych. 

2.  Konsultacje będą prowadzone wg ustalonego harmonogramu. 

3. Przed rozpoczęciem konsultacji z uczniem na terenie  placówki, zostanie przeprowadzony 
wywiad z rodzicem/prawnym opiekunem (telefonicznie lub droga mailową) dotyczący 
stanu zdrowia ucznia oraz środowiska, w którym uczeń przebywa (przypadki kwarantanny, 
izolacji), a w dniu konsultacji uczeń przynosi oświadczenie podpisane przez  
rodzica/prawnego opiekuna. (Załącznik). 

4. Dyrektor szkoły przeprowadzi spotkania z pracownikami w celu zwrócenia uwagi, aby 
kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych.                        
Do szkoły nie powinni przychodzić pracownicy, którzy są chorzy. 

5. Uczniowie korzystający z konsultacji będą wpuszczani na teren placówki wejściem od 
segmentu C, po wcześniejszym pomiarze temperatury. Do placówki będą przyjmowani 
uczniowie bez objawów chorobowych. 

6. Przy wejściu do szkoły będzie  umieszczony płyn do dezynfekcji rąk, każdy uczeń będzie 
zobligowany do skorzystania z niego. 

7. Uczniowie nie będą mogli przynosić do placówki niepotrzebnych przedmiotów. 

8. Zarówno pracownicy szkoły jak i uczniowie zobowiązani są do zachowania wszelkich 
środków ostrożności: rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice. 

9. W miarę możliwości będzie wyznaczona stała sala na konsultacje dla tej samej grupy. 

10. W sali podczas konsultacji grupowych będzie mogło przebywać maksymalnie do 12 osób      
( nauczyciel + uczniowie). 

11. Podczas konsultacji nauczyciel będzie zobowiązany zachowywać dystans społeczny 
między sobą a uczniem, wynoszący 2  metra. 

12. Odstęp pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji będzie wynosił min. 1,5 metra                  
(1 uczeń – 1 stolik).  

13. Uczniowie podczas konsultacji nie mogą pożyczać sobie przyborów  
i podręczników. 

14. Sale zajęć będą wietrzone przynajmniej raz na godzinę. 

15. Podczas konsultacji będzie czynna biblioteka szkolna.  



16. Uczniowie, którzy zgłoszą potrzebę wypożyczenia książki z biblioteki szkolnej przekazują 
tę informację nauczycielowi podczas konsultacji. Nauczyciel informuje – poprzez 
sekretariat - nauczyciela biblioteki. 

17.  Bibliotekarz przygotowuje wskazaną książkę uczniowi i przekazuje do sekretariatu. 

18. Książka przekazana będzie uczniowi podczas konsultacji. 

19. Książki oddane do biblioteki, będą  oznaczone datą, w której zostały przyjęte i składowane 
w pudełku na czas kwarantanny. 

20. W dniu deklaracji rodzica/opiekuna prawnego o chęci udziału ucznia w konsultacjach 
indywidualnych lub grupowych w Szkole Podstawowej nr 13 im. H. Wagnera w Będzinie, 
każdy rodzic będzie zobowiązany do przekazania aktualnych numerów telefonów 
kontaktowych. 

21. Zostanie wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony 
osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 
stwierdzenia objawów chorobowych. 

22. Uczeń lub personel szkolny, który przejawia objawy chorobowe zostaje odizolowany                       
w odrębnym pomieszczeniu. 

23. Osoba dorosła, która będzie towarzyszyć uczniowi w ww. pomieszczeniu  zostanie 
wyposażona w środki ochrony osobiste oraz płyn. 

24. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia zostaje o tym fakcie 
bezzwłocznie powiadomiony dyrektor szkoły. 

25. Dyrektor powiadamia rodzica o zaistniałej sytuacji. Rodzic zobowiązany jest do jak 
najszybszego odbioru ucznia z placówki. 

26. Sala w której będą odbywać się konsultacje, po zakończonych zajęciach, będzie 
dezynfekowana. 

27. Dyrektor szkoły zapewni pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, 
maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice oraz płyn do dezynfekcji rąk. 

28. Na tablicy informacyjnej, która znajduje się w łatwo dostępnym miejscu zostały 
umieszczone potrzebne numery telefonów m.in.: stacji sanitarno - epidemiologicznej, służb 
medycznych. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


