
PROCEDURA  BEZPIECZEŃSTWA  WEWNĘTRZNEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 1  W  PIEŃSKU

dla uczniów korzystających z konsultacji na terenie szkoły

opracowana na czas przeciwdziałania COVID – 19,  na podstawie wytycznych
przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r.

I. Pobyt uczniów na terenie Szkoły w okresie pandemii:

1. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku prowadzone będą:
a) Konsultacje  z  języka  polskiego,  matematyki  oraz  języków  obcych

przygotowujące do egzaminów ósmoklasisty od dnia 25 maja 2020 r.
b) Zajęcia rewalidacyjne od dnia 25 maja 2020 r.
c) Konsultacje dla uczniów klas IV – VIII od dnia 01 czerwca 2020 r.

2. Do Szkoły może przyjść tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych nie wolno przyjść uczniowi do placówki.

4. Posyłając ucznia do Szkoły na konsultacje,  rodzic  wyraża zgodę na pomiar
temperatury ciała 

5. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy chorobowe, zostaje odizolowane w
odrębnym pomieszczeniu o czym niezwłocznie zostają  powiadomieni rodzice,
którzy są zobligowani do niezwłocznego zabrania dziecka z placówki.

6. Rodzic przed posłaniem dziecka do Szkoły powinien zmierzyć mu w domu
temperaturę ciała.

7. Rodzice  są  zobowiązani  do  aktualizacji  numerów  kontaktowych
u wychowawców klas.

8. Rodzic posyłając dziecko do szkoły bierze na siebie odpowiedzialność za  
możliwość  narażenia  go  na  zakażenie  koronawirusem.  (podpisanie
deklaracji odpowiedzialności)

II. Organizacja pracy szkoły podczas konsultacji:

1. Na konsultacje uczniowie umawiają się z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
2. W klasach  może przebywać do 12 uczniów.
3. Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. Uczniowie

nie mogą pożyczać ich sobie od innych.
4. Uczniowie w drodze do i  ze szkoły korzystają  z  osłony na usta i  nos oraz

zachowują dystans społeczny pomiędzy osobami 2m.
5. Uczeń po wejściu do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce, a jeżeli ma

przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji myje ręce.



6. Nauczyciele organizują pracę tak, aby uniknąć spotkań grup, na korytarzach
szkolnych.

7. Biblioteka szkolna czynna będzie w godzinach 9:00 – 11:00.
8. Bibliotekarz wyznaczy miejsce składowania oddawanych książek oznaczone

datą, w której zostały przyjęte.
9. Konsultacje  indywidualne  i  grupowe  będą  prowadzone  z  uwzględnieniem

odległości pomiędzy stanowiskami do nauki min 1,5m (1 uczeń – 1 stolik)
10. Sale  szkolne  należy  wietrzyć  co  najmniej  raz  na  godzinę  lub  w  miarę

możliwości.
11. Nauczyciele  są  zobligowani  do  zachowania  dystansu  między  sobą,

w każdej przestrzeni placówki, wynoszący minimum 1,5m.
12. Personel  pomocniczy  (referent,  księgowa)  oraz  kuchenny  nie  może

kontaktować się z uczniami oraz personelem opiekującym się dziećmi.
13. W  Szkole  jest  wyznaczone  pomieszczenie  do  izolacji  ucznia,  u  którego

pojawiły się niepokojące objawy chorobowe (kaszel, gorączka).

Opracował:

Cezary Bajorek


