Załącznik nr 2

PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
KONSULTACJE DLA UCZNIÓW ORAZ ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
W CZASIE PANDEMII
Celem procedury jest:
•
wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli
podczas ich pobytu w szkole
•
usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów
•
wdrażanie zasad postępowania w sytuacjach trudnych, kryzysowych
Uwagi:
• szkoła, decyzją dyrektora, organizuje zajęcia rewalidacyjne w zależności od decyzji
rodziców uczniów - są one dobrowolne
• szkoła, decyzją dyrektora, organizuje indywidualne konsultacje nauczycieli z uczniami - za
zgodą i wiedzą rodziców uczniów
• w przypadku, braku zgody rodzica, bądź ryzyko wynikające z zagrożenia zdrowotnego
należy kontynuować pracę rewalidacyjną z uczniami z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość
• w przypadku, braku zgody rodzica, bądź ryzyko wynikające z zagrożenia zdrowotnego
należy zorganizować konsultacje z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość
• w zajęciach/konsultacjach mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe (nauczyciele
i uczniowie)

I. WARUNKI SANITARNE
• W zajęciach/konsultacjach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz kadra pedagogiczna,
którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
• Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny: maseczka/
przyłbica, rękawiczki, dezynfekowanie rąk, zachowywanie dystansu.
• Nauczyciele zobowiązani są do mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie: przed i po
kontakcie z uczniami oraz po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem.
• Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć (dotyczy nauczycieli oraz
uczniów).
• Nauczyciel prowadzący zajęcia/konsultacje zobowiązany jest wietrzyć salę po każdych
zajęciach/spotkaniu (lub co 45 minut w przypadku zajęć / spotkań, które trwają dłużej niż
godzina lekcyjna).
• Po każdych zajęciach/konsultacjach należy dezynfekować powierzchnie użytkowe
i wyposażenie wykorzystywane podczas zajęć. W szczególności ważne jest: regularne
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czyszczenie powierzchni wspólnych (np. klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć
krzeseł), dezynfekowanie powierzchni dotykowych (np. biurek i stolików/ławek, klawiatur
i myszek, włączników świateł).
• W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć należy
niezwłoczne podjąć kroki mające na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej
osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie należy zawiadomić rodzinę
bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie
z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co
do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.
• W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie
odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub
sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci oraz powiadomić właściwą miejscowo
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych
instrukcji i poleceń. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym
pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.

II. ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ / KONSULTACJI
KONSULTACJE
• Aby wziąć udział w konsultacjach z nauczycielem przedmiotu uczeń, za zgodą rodzica
(przesłaną do nauczyciela poprzez e-dziennik) zgłasza nauczycielowi chęć uczestniczenia
w konsultacjach oraz określa ich cel (np. poprawa oceny).
• Nauczyciel, po trzymaniu od ucznia / rodzica informacji o potrzebie odbycia konsultacji,
ustala datę i godzinę, dbając o to, aby przerwa pomiędzy poszczególnymi konsultacjami
umożliwiała wywietrzenie sali oraz zdezynfekowanie powierzchni użytkowych.
• Listę, zawierająca datę, imiona i nazwiska uczniów oraz przydzielone im godziny, nauczyciel
zobowiązany jest przekazać dyrektorowi nie później, niż dzień przed zaplanowanymi
konsultacjami. Po zatwierdzeniu listy dyrektor przekazuje ją osobom sprawującym dyżur
przy wejściu do szkoły, celem weryfikowania uczniów wchodzących / wychodzących.
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
• Zajęcia rewalidacyjne, za zgodą rodzica, organizowane są w szkole z uwzględnieniem
predyspozycji psychofizycznych i rozwojowych uczniów.
• Zajęcia odbywają się każdorazowo z tym samym nauczycielem, w tej samej, wyznaczonej
do tego sali.
• Rodzic informowany jest o wymiarze godzin, dacie oraz godzinie (w miarę możliwości są to
stałe terminy - dzień tygodnia, godzina).

Załącznik nr 2

III. WCHODZENIE / WYCHODZENIE UCZNIÓW
• Na teren szkoły nie mają wstępu osoby, których obecność nie jest konieczna do
zapewnienia realizacji zajęć (np. rodzice / opiekunowie).
• Rodzice / opiekunowie w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących
na wystąpienie choroby zakaźnej zobowiązani są do pozostawienia dziecka w domu
i skorzystania z porady medycznej oraz poinformowania o tym fakcie nauczyciela i/lub
dyrektora szkoły.
• Na terenie szkoły uczniowie zobowiązani są do zakrywania nosa i ust (maseczka) oraz
noszenia rękawiczek.
• Po zidentyfikowaniu ucznia przy wejściu do szkoły (zgodnie z listą przekazaną przez
dyrektora) zobowiązany jest on do zdezynfekowania rąk oraz poddania się procedurze
mierzenia temperatury.
• W przypadku konsultacji uczeń zostanie wpuszczony do szkoły dopiero po opuszczeniu
budynku przez poprzedniego ucznia, a do sali po zakończeniu procesu dezynfekcji.

IV. PRZEBIEG ZAJĘĆ / KONSULTACJI
• Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne / konsultacje zobowiązani są używać osłony
ust i nosa (maseczka / przyłbica) oraz informować uczniów o konieczności stosowania tego
rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.
• Zajęcia odbywają się z zachowaniem bezpiecznego dystansu.
• Zaleca się, aby uczniowie korzystali tylko z wyznaczonych w tym celu ławek i krzeseł.
• Nauczyciel dostosowuje przebieg zajęć do potrzeb ucznia.
• Uczeń zobowiązany jest do przynoszenia własnych przyborów szkolnych, książek, zeszytów,
etc.

