
SZCZEGÓŁOWE ZASADY  ORGANIZOWANIA  KONSULTACJI   

na terenie Szkoły Podstawowej w Łowczowie ( obowiązują od dnia 25 maja 2020 r.) 

 

1. Uczniowie oczekując na wejście do szkoły zachowują odstęp co najmniej 1,5 metra oraz 

mają zakryte usta i nos do momentu wejścia do wyznaczonej  przez nauczyciela sali lekcyjnej. 

Pracownik szkoły przy wejściu dokonuje pomiaru temperatury oraz zapisuje w karcie ucznia. 

2. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn dezynfekcyjny do rąk i wszyscy są 

zobowiązani  z niego korzystać. Taki płyn znajduje się również w sali, a obok informacja na 

temat prawidłowej dezynfekcji rąk. W przypadku uczulenia na środek do dezynfekcji uczeń 

zobowiązany jest do umycia rąk niezwłocznie po wejściu do placówki, zgodnie z instrukcją 

prawidłowego mycia rąk. 

3. Uczniowie pozostawiają rzeczy w szatni zgodnie z oznaczeniami. Uczniowie wchodzą do 

szatni, pojedynczo z zachowaniem 2 m odległości podczas oczekiwania. 

4. Po zajęciu w sali wyznaczonego miejsca uczeń może zdjąć maseczkę. Stoliki ustawione będą 

w odległości ok. 2 m. W czasie, gdy  podchodzi do niego nauczyciel, w momencie  odpowiedzi 

(jeżeli w sali jest  więcej uczniów), przy wyjściu  do toalety, lub gdy kończy konsultacje i 

wychodzi z sali powinien mieć założoną maseczkę. 

5. Nauczyciele  i uczniowie, jeżeli uznają za właściwe, mogą mieć zakryte usta i nos przez cały 

czas trwania konsultacji. 

6. Uczeń przynosi  własne przybory piśmiennicze, przybory geometryczne, zeszyty, 

podręczniki  i nie pożycza ich innym. 

7. Sala lekcyjna powinna być wietrzona mniej więcej co godzinę. 

8. Ławki, krzesła, monitory dotykowe, klawiatury, myszki, laptopy wykorzystywane podczas 

konsultacji są każdorazowo po zajęciach dezynfekowane. 

9. Każdy uczeń zobowiązany jest do bezwzględnego  stosowania zasad higieny: częstego mycia  

rąk  wodą z mydłem, nie  podawania ręki na powitanie, zachowania dystansu, a także unikania 

dotykania oczu, nosa i ust. 

10. Uczniowie zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy 

kasłania. Stosownie zwracają uwagę innym w tym zakresie.  

Unikają większych skupisk uczniów, zachowują dystans przebywając na korytarzu, w toale-

cie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.  

 

11.W przypadku stwierdzenia u ucznia podczas pobytu w szkole objawów chorobowych 

zostanie on odizolowany zgodnie z obowiązującą „Procedurą postępowania na wypadek 

zakażenia koronawirusem (SARS-Cov-2)  lub zachorowania na COVID -19”. 

                 


