
Część IV   Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4  im. Stanisława Staszica  w Będzinie 

w związku z zagrożeniem COVID – 19 

 

 

KONSULTACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW I POZOSTAŁYCH UCZNIÓW 

 

 Od 25 maja br. Szkoła Podstawowa nr 4 w Będzinie organizuje konsultacje dla uczniów klasy 

VIII szkoły podstawowej z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego i j. niemieckiego 

 Od 1 czerwca br. Szkoła Podstawowa nr 4 w Będzinie organizuje  konsultacje dla wszystkich 

uczniów. 

 Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów 

choroby zakaźnej.  

 W szkole  obowiązuje ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami 

i przedstawiony uczniom i rodzicom harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych, 

obejmujący grupę,  dzień, godzinę, salę. 

 W konsultacjach może uczestniczyć tylko wcześniej zgłoszony uczeń. 

 W sali może przebywać max. 12 uczniów z zastrzeżeniem , że na każdego ucznia oraz 

nauczyciela prowadzącego konsultacje przypadają 4 m2  

 Uczestnicy konsultacji zachowują między sobą dystans społeczny wynoszący 2m 

w przestrzeni szkolnej (korytarz) i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas 

konsultacji.  

 Przy jednym stoliku siedzi jeden uczeń 

  Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia stanowią zał. nr 2 a do  

Procedury bezpieczeństwa 

 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej stanowią zał. nr 9 do  Procedury bezpieczeństwa 

oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych 

materiałów przechowywanych w bibliotekach (szczegółowe wytyczne: 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki). 

 W czasie konsultacji na terenie szkoły przebywają tylko pracownicy szkoły oraz uczniowie 

uczestniczący w konsultacjach. 

 Przy wejściu do szkoły znajduje się  płyn do dezynfekcji rąk. Wszystkie osoby wchodzące do 

szkoły zobligowane są do korzystania z niego. 

 Pracownicy szkoły zaopatrzeni są w  środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki 

ochronne,  przyłbice. 

  Uczniowi korzystającemu z konsultacji środki ochrony osobistej  zobowiązany jest zapewnić   

rodzic. 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki


 Przy wejściu do szkoły oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – znajdują się 

informacje i  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem 

instrukcje do dezynfekcji rąk, prawidłowego zakładani i zdejmowania maseczki i rękawiczek. 

 W szkole prowadzony jest monitoring prac porządkowych 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. 

 W szkole wyznaczone jest pomieszczenie- gabinet pilegniarki, w którym można odizolować 

osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

 Każdy uczeń przynosi na konsultacje własne podręczniki i przybory. Nie zostawia ich 

w szkole. Nie pożycza przyborów i podręczników od innych.  

  Sale , w których prowadzone są konsultacje wietrzone są co najmniej raz na godzinę. 

 Za wietrzenie sal i dezynfekowanie powierzchni po każdej grupie uczniów odpowiada 

wyznaczony pracownik. 

 Uczniowie przed, po konsultacjach, po wyjściu z toalety i w miarę potrzeb powinni myć lub 

dezynfekować ręce. 

 Uczniowie zobowiązani są do zmiany obuwia po wejściu do szkoły. Obuwie przynoszą ze 

sobą i zabierają do domu. Nie pozostawiają rzeczy w szatni. 

 Do szatni uczniowie wchodzą pojedynczo z zachowaniem dystansu społecznego 2 m 

Uczniu, 

 Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich 

harmonogramem. 

 W konsultacjach możesz brać udział tylko po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się   

nauczycielem. 

 Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się 

do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

 Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio 

wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

 Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł 

ich pożyczać od innych uczniów. 

 W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny. 

 Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania 

zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce. 

 Z szatni korzystaj z zachowaniem społecznego dystansu. Obowiązkowo zmień obuwie. 

Wychodząc ze szkoły nie pozostawiaj żadnych rzeczy w szatni. Bezwzględnie stosuj zasady 



higieny: często myj ręce wodą z mydłem, nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans 

społeczny a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 

 Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

 Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans społeczny przebywając na korytarzu, 

w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły. 

 Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami 

wypożyczania książek i harmonogramem pracy biblioteki podanym na stronie szkoły 

w zakładce Biblioteka. 

 

 


