
Procedury w czasie konsultacji dla maturzystów: 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Na konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczestnik konsultacji, 

nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną.  

 

2. Uczestnik konsultacji, nauczyciel oraz każda inna osoba  nie może przyjść na 

konsultacje, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji 

w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych 

3. Konsultacje odbywają się według harmonogramu opracowanego przez dyrektora wraz 

z nauczycielami i przekazywanego uczniom i rodzicom za pośrednictwem  strony 

internetowej szkoły 

 

4. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją 

o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego 

obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się 

personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i 

uzupełniania go w razie potrzeby. 

 

5. Wyznacza się  osobę mającą dyżur na portierni – pracownika administracji i obsługi, 

jako osobę odpowiedzialną za koordynowanie wchodzących i wychodzących z 

budynku szkoły uczniów. 
 

6. Drzwi do szkoły oraz sal lekcyjnych są otwarte 

 

 

7. Przed zajęciami i po zajęciach ( razie potrzeby także w trakcie konsultacji) sale 

lekcyjne są wietrzone oraz ławki i krzesła są dezynfekowane 

 

8. Uczestnicy konsultacji przed wejściem do szkoły oraz sal lekcyjnych zachowują 

społeczny dystans (1,5 m) 
 

§ 2 

Sposób organizowania konsultacji 
 

1. Nauczyciel prowadzący konsultacje powinien zadbać, aby w grupie nie przebywało 

jednocześnie więcej niż 12 uczniów  

 

2. W trakcie konsultacji odległości pomiędzy poszczególnymi uczniami nie powinny 

wynosić mniej niż 1,5 m (przy jednym stoliku może siedzieć tylko jeden uczeń). 

 

3. Na terenie szkoły uczestnik konsultacji musi być w maseczce; maseczkę można zdjąć 

podczas zajęć jeśli zachowana jest bezpieczna odległość 

 

 

4.  Uczestnik konsultacji  ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 



2) wychodzi do toalety 

3) kończy pracę  wychodzi z sali  

 

5. Na zajęciach uczestnicy konsultacji korzystają z własnych przyborów 

 

6. Po zakończonych zajęciach uczestnicy konsultacji bezpiecznie opuszczają budynek nie 

grupując się na jego terenie oraz przed budynkiem szkoły 

 

 

§ 3 

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych 

 

1. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, 

w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń w których 

odbywają się konsultacje, a także dezynfekowania co 3 h toalet i powierzchni 

dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania posiłków, a także 

klawiatur komputerowych. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w 

harmonogramie prac porządkowych na dany dzień, zawieszonym na tablicy ogłoszeń. 

 

2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak, aby 

uczniowie i pracownicy szkoły nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących 

do dezynfekcji. 

 

 

3. Pracownicy szkoły powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz powinni 

dopilnować, aby robili to uczniowie – szczególnie po przyjściu do szkoły, po skorzystaniu 

z toalety. 

 

4. Personel sprzątający zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały 

się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do 

dezynfekcji rąk – instrukcje. 

 

5. Wszyscy pracownicy szkoły muszą być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony 

osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos, a także są zobowiązani do 

korzystania z nich w razie potrzeby. Dyrektor wyznacza kierownika administracji – jako 

osobę odpowiedzialną za uzupełnianie ewentualnych braków w powyższych środkach. 
 

6. Na terenie szkoły jest  wyznaczone pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych. 

 

§ 4 

Kontakt z osobami trzecimi 

 

1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego 

minimum. 

 

2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią pracownik szkoły 

powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co 



najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz 

maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego 

kontaktu z uczniami. 

 

3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie 

w wyznaczonym do tego obszarze: wyłącznie pod warunkiem korzystania ze środków 

ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa). 

 

4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli 

osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek 

powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie 

noszenia rękawiczek. 

 

 

§ 5 

Pozostałe regulacje 

 

 

1. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu 

prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb 

medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole 

objawów chorobowych. 

 

2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły, rodziców i opiekunów 

prawnych uczniów, a także, w niezbędnym zakresie, samych uczniów. 

 
 

 


