
Załącznik 3 do Zarządzenia 11/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 32  

im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej 

z dnia 18 maja 2020r. 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS KONSULTACJI 

1. Od 25 maja 2020 r. (klasy 8) oraz od 1 czerwca 2020 r. (klasy 4-7) umożliwione zostaną 

konsultacje dla uczniów na terenie szkoły. 

2. Konsultacje (indywidualne i grupowe) odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

Uczeń przychodzi na nie podczas przerwy poprzedzającej te zajęcia, a szkołę opuszcza 

niezwłocznie po ich zakończeniu. Warunkiem skorzystania z konsultacji jest dostarczenie 

przed każdymi zajęciami podpisanego oświadczenia dostępnego na szkolnej stronie 

internetowej i w obu budynkach szkoły. 

3. Jeśli danego dnia uczeń korzysta z dwóch lub więcej godzin konsultacji, przerwy pomiędzy 

nimi spędza na parterze pod opieką nauczyciela prowadzącego konsultacje. Uczniowie nie 

wychodzą samodzielnie na wyższe piętra i nie przebywają na nich bez opieki nauczyciela. 

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia dopilnuje bezpieczeństwa uczniów podczas przerwy przed i 

po zajęciach i nie dopuści do gromadzenia się uczniów przy wyjściu, w szatni oraz w innych 

miejscach. 

5. W grupie może przebywać do 12 uczniów. 

6. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 

osobę (uczniów i nauczycieli). W miarę możliwości należy wyznaczyć stałą salę na 

konsultacje dla tej samej grupy uczniów. 

7. Podczas zajęć należy używać jedynie tych pomocy dydaktycznych, które można skutecznie 

umyć, uprać lub zdezynfekować. Pomoce dydaktyczne wykorzystane podczas zajęć są 

dokładnie czyszczone lub dezynfekowane przez wyznaczonego pracownika obsługi po 

każdym użyciu. Fakt konieczności dezynfekcji zgłasza nauczyciel korzystający z pomocy. 

8. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 

uczeń – 1 ławka szkolna).  

9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie wymieniają się 

przyborami szkolnymi między sobą i nie zabierają do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

10. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 


