
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA   
OBOWIĄZUJĄCA  

W   

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W TORUNIU   
DOTYCZĄCA KONSULTACJI Z UCZNIAMI KLAS 4-8 NA TERENIE SZKOŁY  

  
1. Konsultacje na terenie szkoły mają charakter dobrowolny i są uzależnione od 

zgłoszonych potrzeb uczniów. 

 

2. Konsultacje dla uczniów klas 8 rozpoczynają się od dnia 25 maja 2020r, natomiast dla 

uczniów klas 4-7 od 1 czerwca 2020r. 
 

 

3. Uczniowie zgłaszają się do nauczycieli uczących za pomocą wykorzystywanych w 

nauczaniu zdalnym środków komunikacji z prośbą o konsultacje (m.in. celem 

wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału, poprawy oceny lub 

rozmowy z nauczycielem, itp.). 
 

4. Po ustaleniu konieczności konsultacji nauczyciel zgłasza jej potrzebę 

dyrektorowi/wicedyrektorowi i wspólnie ustalają termin, miejsce i godzinę ich 

odbycia na terenie szkoły. Informację te są odnotowywane w rejestrze konsultacji. O 

ustalonym terminie ucznia informuje nauczyciel prowadzący konsultacje. 
 

5. W grupie konsultacyjnej w tym samym czasie może przebywać maksymalnie 10 

uczniów, ponieważ minimalna przestrzeń do konsultacji wynosi nie mniej niż 4 m2 na 

1 osobę. Odległość pomiędzy stanowiskami dla uczniów musi wynosić minimum 1,5 

m (1 uczeń – 1 ławka). 
 

6. W salach konsultacyjnych, w których przebywają uczniowie usunięte są przedmioty i 

sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować. 
 

7.  Na konsultację uczeń zgłasza się z własnymi przyborami i podręcznikami. Uczniowie 

nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi i innymi własnymi rzeczami między 

sobą. 
 

8. Sale, w których odbywają się konsultacje są wietrzone po dobyciu konsultacji, 

przynajmniej raz na godzinę. W razie potrzeby również w czasie trwania konsultacji. 
 

9. Po wejściu do budynku (w strefie wspólnej) uczniowie dezynfekują ręce wyłożonym 

preparatem, przy którym zamieszczona jest informacja o obligatoryjnym 

dezynfekowaniu rąk. Po pomiarze temperatury i dokonaniu czynności dezynfekcji rąk, 

udają się do wcześniej ustalonej sali. 
 



10. W strefie wspólnej uczniowie zobowiązani są do przestrzegania środków 

bezpieczeństwa (osłonięte usta i nos, zdezynfekowane dłonie lub założone rękawiczki 

jednorazowe). 
 

11. Uczeń, który przychodzi do szkoły na konsultację z nauczycielem musi być  zdrowy – 

bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
 

12. Na konsultację do szkoły nie może przychodzić uczeń jeżeli ktoś w jego domu 

przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 
 

13. Na teren szkoły nie wpuszcza się osób trzecich. Jest to możliwe tylko w wyjątkowych 

sytuacjach z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków ostrożności. 
 

14. W szkole znajduje się termometr elektroniczny bezdotykowy. 
 

15. Przyjście ucznia do szkoły na konsultację jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 

przez rodziców na pomiar temperatury ciała ucznia na wejściu do szkoły oraz w 

przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych podczas konsultacji. 
 

16. Uczeń, u którego zostaną stwierdzone objawy choroby, jest odizolowany poprzez 

umieszczenie w wyznaczonym miejscu w szkole (izolatorium) z zapewnieniem 

minimum odstępu 2m od pozostałych osób. W izolatorium uczeń przebywa pod 

opieką wskazanego nauczyciela z zachowaniem wszystkich zasad izolacji i z 

zabezpieczeń sanitarnych. Nauczyciel lub upoważnieni pracownicy szkoły 

niezwłocznie zawiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły/wicedyrektora oraz 

rodziców, którzy zobowiązani są do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły (z 

zachowaniem procedury bezpieczeństwa). Po opuszczeniu miejsca izolacji przez 

ucznia, miejsce to jest dezynfekowane. 
 

17. W szkole w dzienniku elektronicznym oraz w sekretariacie w wersji papierowej 

znajdują się listy z aktualnymi numerami telefonów do rodziców uczniów 

korzystających z konsultacji z nauczycielami. Z uwagi na ochronę danych osobowych 

dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione. 
 

18. Nauczyciele w czasie trwania konsultacji zobowiązani są do przypomnienia uczniom 

o podstawowych zasadach higieny (częste mycie rąk wodą  i mydłem – zwłaszcza po 

korzystaniu z toalety, przyjściu z boiska, odpowiednie zasłanianie twarzy podczas 

kichania i kasłania, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, powstrzymanie się 

od  podawania ręki na powitanie). 
 

19. Pracownicy szkoły zachowują dystans miedzy sobą, wynoszący min. 1,5 m. 
 



20. Inni pracownicy szkoły, poza pracownikiem, który wpuszcza ucznia na teren szkoły i 

dokonuje pomiaru temperatury, nie kontaktują się z uczniem, który korzysta z 

konsultacji. 
 

21. Po każdej odbytej konsultacji dokonywane jest czyszczenie i dezynfekcja blatów 

stołów i krzeseł w sali, w której odbywały się konsultacje. Odbywa się też 

systematyczne wietrzenie sal. 
 

22. Wszystkie prace porządkowe wykonywane przez pracowników obsługi, zwłaszcza te 

które związane są z dezynfekowaniem powierzchni dotykowych (klamek, włączników 

światła, przycisku dzwonka, poręczy, krzeseł, blatów stołów itp.) oraz dezynfekcją 

toalet są wykonywane na bieżąco i monitorowane. 
 

23. Przeprowadzając dezynfekcję pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń 

producenta, szczególnie należy zwracać uwagę na to, by uczniowie nie byli narażeni 

na wdychanie oparów w/w preparatów. 
 

24. Nauczyciele, którzy udzielają konsultacji w razie konieczności korzystają ze środków 

ochrony osobistej (maseczek, rękawiczek). Uczniowie mogą korzystać ze środków 

ochrony osobistej (maseczki własne). 
 

25. W łazienkach dla uczniów i dorosłych znajdują się plakaty, ilustrujące zasady 

prawidłowego mycia rąk ponadto w łazienkach dla dorosłych, znajdują się dozowniki 

z preparatem do dezynfekcji rąk  oraz instrukcja jego użycia. 
 

26. Konsultację w szkole przeprowadzają nauczyciele zdrowi, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 
 

27. W przypadku wystąpienia u nauczyciela czy innego pracownika szkoły objawów 

wskazujących na zakażenie koronawirusem jest on niezwłocznie odsunięty od pracy i 

umieszczony w miejscu odizolowanym. Wstrzymuje się wówczas konsultacje dla 

uczniów, powiadamia właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i 

stosuje się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń. 
 

28. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 
 

29. Kontakt telefoniczny:  

  

Całodobowa infolinia NFZ – 800 190 590  

Główny Inspektorat Sanitarny – (22) 536 13 00  

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – (56) 622 50 29 lub 622 33 12 w. 4  
 


