
REGULAMIN 

Konsultacje w Szkole Podstawowej nr 1 w Grybowie 

zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN 

 Od 25 maja 2020 r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Grybowie umożliwia konsultacje dla 
uczniów klas ósmych w budynku przy ul. Węgierskiej. 

 Od 1 czerwca2020r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Grybowie umożliwia konsultacje dla 
wszystkich uczniów szkoły w budynku przy ul. Szkolnej i budynku ul. Węgierskiej. 

 Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora 
Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

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

 Dyrektor opracował wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły. 
 Dyrektor zapewnił środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania szkoły. 
 Dyrektor zaopatrzył pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe 

rękawiczki, maseczki z kieszonką na filtr, przyłbice dla administracji. 
 Dyrektor w sytuacji podejrzenia zakażenia, drogą telefoniczną kontaktuje się z 

właściwymi służbami. 
 Dyrektor zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w 

przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny. 
 Dyrektor przygotował i upowszechnił drogą mailową wśród nauczycieli, uczniów i 

rodziców harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych.  
 Dyrektor przygotował procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów 

w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni, uwzględniając zasady: 4 m2 na 
osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami 
w sali podczas konsultacji.  

 Przygotowano procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i 
poinstruowano pracowników, jak należy je stosować. 

 W czasie konsultacji w budynku przy ul. Węgierskiej zgodnie z harmonogramem 
konsultacji będą wykorzystywane sale: 5, 11, 13, 21, 22.  

 Od 1 czerwca w budynku przy ul. Szkolnej będą w razie potrzeby udostępniane 
odpowiednio przygotowane sale lekcyjne dla uczniów zgłoszonych na konsultacje. 

 Zostały ustalone i upowszechnione zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny 
jej pracy, uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów 
przechowywanych w bibliotekach (szczegółowe wytyczne w regulaminie biblioteki, który 
znajduje się przy drzwiach wejściowych do bibliotek w każdym z budynków. W budynku 



przy ul. Wegierskiej na każdym piętrze jest punkt sanitarny z wytycznymi GIS oraz 
regulaminem korzystania z biblioteki. Podobnie w SP1 przy ul. Szkolnej). 

 Bibliotekarz wyznaczył miejsce składowania oddawanych książek oznaczone datą, w 
której zostały przyjęte. 

 Zostało ograniczone przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Wszyscy dbają o zachowanie 
dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami. 

 Powstały liczne punkt sanitarne. Jest tam płyn do dezynfekcji rąk i wszystkie osoby 
wchodzące do szkoły są zobligowane korzystania z niego. 

 Wszyscy pracownicy szkoły zostali zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym 
rękawiczki, maseczki ochronne z kieszonką na filtr, administracja dodatkowo w przyłbice. 

 W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zostały wywieszone plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk, 
zakładania i ściągania maseczek i rękawic. 

 W budynku szkoły przy ul. Szkolnej powstały punkty sanitarne: korytarz przy wejściu 
głównym w wiatrołapie, na korytarzu A góra i B dół i przed wejściem do świetlicy 
szkolnej. 

 Dyrektor zapewnił sprzęt i środki czystości. Dyrektor monitoruje prace porządkowe, 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. 

 Dyrektor zorganizował spotkania z pracownikami i zwrócił uwagę, aby kładli szczególny 
nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do szkoły nie powinni 
przychodzić pracownicy, którzy są chorzy. 

 Pracownicy obsługi powyżej 60 roku życia pracują w miejscach, gdzie nie muszą mieć 
kontaktu z dziećmi. Podobnie nauczyciele, którzy zmagali się w ostatnim czasie z 
poważnymi chorobami nie są angażowani do pracy na terenie szkoły.  

 Zostało wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony 
osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 
stwierdzenia objawów chorobowych: przy ul. Szkolnej sala 34, a przy ul. Węgierskiej 
gabinet pielęgniarki. 

 W licznych łatwo dostępnych miejscach umieszczono numery telefonów do: organu 
prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

 Szkoła posiada ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczniów: kontakt telefoniczny 
lub mailowy. 

 Każdy nauczyciel został zobligowany do zapoznania się z wytycznymi MEN, GIS, MZ 
oraz regulaminami. 

 Każdy nauczyciel wie, że należy przypominać uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa 
obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. 

 Zorganizowano konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości 
pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).  

 Uczniowie nie pożyczają sobie przyborów i podręczników. 



 Obligatoryjnie wietrzone są sale, w których zorganizowano konsultacje, co najmniej raz 
na godzinę. 

 Nauczyciele zwracają uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 
 Ustalono bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni: każdy uczeń, co druga 

szafka.  
 Każdy uczeń, którego rodzice podpisali oświadczenie o chęci korzystania z konsultacji 

indywidualnych lub grupowych został zapoznany z harmonogramem. 
 Uczeń chory nie umawia się na konsultacje lub jeśli w jego domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować 
się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

 Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłasza ten fakt 
odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

 Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie 
mógł ich pożyczać od innych uczniów. 

 W drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans 
społeczny. 

 Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuje ręce, a jeżeli ma przeciwskazania 
zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast musi umyć ręce. 

 Uczeń korzysta z szatni według zasad ustalonych tzn. ubrania wieszamy co drugą szafkę. 
 Uczeń bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje 

ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust. 
 Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Stosownie zwraca uwagę innym w tym zakresie. 
 Unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, w 

toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 
 Jeżeli korzysta z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaje się ze szczegółowymi zasadami 

wypożyczania książek – regulamin biblioteki w każdym punkcie sanitarnym. 
 
 


