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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBWIĄZUJĄCE  
NA TERENIE SZKOŁY 

PODCZAS KONSULTACJI DLA UCZNIÓW 
w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi  

 od 01 czerwca 2020 r. 
Na podstawie: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja poz. 871 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowa-
nia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 

 wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół  

 Od 1 czerwca br. w ZSEiU będą  możliwe konsultacje dla wszystkich uczniów. 

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

 Zajęcia w formie konsultacji w szkole prowadzą  nauczyciele zdrowi, bez objawów choroby 
zakaźnej.  

 Uczeń i nauczyciel nie może przyjść na konsultacje, jeżeli przebywa w domu z osobą na 
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izo-
lacją w warunkach domowych. 

 Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, 
kiedy wymaga ono pomocy np. w poruszaniu się 

 Konsultacje dla uczniów odbywają się zgodnie z Harmonogramem konsultacji indywidualnych 
i grupowych (załącznik nr 1) w budynku szkoły z przestrzeganiem wyznaczonych terminów i 
przydzielonych sal lekcyjnych. 

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS KONSULTACJI: 
1. Podczas konsultacji każdy uczeń  korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyr-

kla, kalkulatora itd. 
2. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. 

3. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. 

4. Czekając na wejście do szkoły albo sali, uczniowie mają obowiązek zachować odpowiedni 
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- 
lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze wzglę-
dów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowią-
zuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal lekcyjnych po zajęciu miejsc przez uczniów. 

6. Podczas trwania konsultacji pracownicy szkoły mają obowiązek zakrywania ust i nosa             

 ( maseczką jednorazową lub wielorazową, materiałem lub przyłbicą ) , zakładania  rękawi-
czek oraz częstego ich dezynfekowania. 

7. Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce  płynem do dezynfekcji rąk (środek 
na bazie alkoholu, min. 60%) . 

8. Po wejściu do szkoły trzeba się wpisać na listę i podać godzinę wejścia i opuszczenie pla-
cówki. 

9. Podczas konsultacji nie będzie można korzystać z szatni szkolnej. 
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10. Obowiązuje  2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami w sali i 1,5 m odstępu pomiędzy 
stolikami w sali podczas konsultacji oraz zasada jeden uczeń jedna ławka. 

11. W grupie na konsultacjach może przebywać do 12 uczniów. Dlatego uczeń chcący skorzy-
stać z konsultacji z danym nauczycielem zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu z nim 
wyłącznie za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus i umówienia się na zajęcia. 
Uczniowie niepełnoletni przesyłają do nauczyciela zgodę rodzica/prawnego opiekuna na 
udział w konsultacjach. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, powinien  
zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie in-
nego ucznia. 

12. Sale lekcyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich uczniów , mniej więcej co godzinę 
w trakcie konsultacji  (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt 
duży hałas) oraz po konsultacjach, dbając o zapewnienie komfortu uczniom. 

13. Podczas konsultacji drzwi sali pozostają otwarte 

14. Toalety są poddawane bieżącej dezynfekcji 

15. Codzienne prace porządkowe odbywają się  ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania 
w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, 
klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni pła-
skich. 

16. Ławki oraz krzesła w sali lekcyjnej należy dezynfekować przed i po każdej godzinie konsultacji. 

17. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych po-
mieszczeń lub przedmiotów, tak aby uczniowie i nauczyciele nie byli narażeni na wdychanie 
oparów środków służących do dezynfekcji. 

18. Na terenie szkoły wyznacza się  pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobi-
stej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdze-
nia objawów chorobowych tj. sala nr 33 

19. Materiały papierowe  są przekazywane  przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz 
mają zakryte usta i nos. 

20. Należy pamiętać o 

a) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, 
wyjścia do toalety lub wyjścia z sali na korytarz 

b) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania 
higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym 
łokciem lub chusteczką 

c) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych po zakończonych konsul-
tacjach. 

d) należy unikać tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą lekcyjną przed rozpoczę-
ciem konsultacji oraz po ich zakończeniu 

21. Jeżeli uczeń , nauczyciel lub inny pracownik szkoły przejawia niepokojące objawy choroby, 
należy umieścić go  w odrębnym pomieszczeniu sala nr 33 z zapewnieniem minimum 2 m 
odległości od innych osób.  

22. W przypadku ucznia niepełnoletniego przejawiającego  niepokojące objawy choroby,  nie-
zwłocznie nauczyciel powiadamia kierownictwo szkoły i rodziców/prawnych opiekunów 
ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą 
powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 
zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku ucznia pełnoletniego informuje wła-
ściwą powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdro-
wia – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji 
zespołu ratownictwa medycznego, uczeń powinien udać się do domu transportem indywidu-
alnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej. 
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NAUCZYCIEL MA OBOWIĄZEK: 
1. Wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego 

zostały wprowadzone. 

2. Zorganizować  konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomię-
dzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).  

3. W miarę możliwości dopilnować, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczni-
ków. 

4. Wietrzyć salę, w której prowadzi  konsultacje, co najmniej raz na godzinę. 

5. Zwracać uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 

6. Unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu 

7. Dokonać dokumentacji odbytych konsultacji w dzienniku Librus w zakładce Dodatkowe go-
dziny nauczyciela wpisując zagadnienia, tematy i listę obecnych uczniów. 

 

 

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK: 
1. Zapoznać się z ich harmonogramem konsultacji z nauczycielami, a chcąc skorzystać z 

konsultacji z danym nauczycielem zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu z nim 
w celu zgłoszenia udziału w konsultacjach wyłącznie za pośrednictwem dziennika elek-
tronicznego Librus. W grupie na konsultacjach może przebywać do 12 uczniów. 

2. Nie umawia się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w domu przebywa ktoś na kwarantannie 
lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb 
sanitarnych i lekarza. 

3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej 
– nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

4. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich 
pożyczać od innych uczniów. 

5. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny. 

6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdro-
wotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce. 

7. Nie korzystaj z  szatni, swoje rzeczy zabierz do sali, w której wyznaczono konsultacje. 

8. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na 
powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 

9. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

10. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, 
innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

11. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami 
wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła. 

 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI ZSEIU  
1. Uczniowie przychodzący do biblioteki zobowiązani są do noszenia maseczek i zdezynfeko-

wania rąk przy wejściu do szkoły. 

2. W bibliotece mogą przebywać 2 osoby. 

1. Nauczyciel bibliotekarz w maseczce i rękawiczkach odbiera i wypożycza książki.  

2. Zawsze zachowujemy bezpieczną 2 metrowa odległość. 

3. Nie ma wolnego dostępu do półek. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz. 

4. Czytelnik nie może przekraczać wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze) 
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5. Zwrócone książki zostaną włożone do pudła (z datą oddania) i poddane okresowi kwaran-
tanny (3 doby). Po tym czasie będą włączane na półki. 

6. Po każdorazowym przyjęciu książek od czytelnika, zostanie zdezynfekowany blat, na którym 
leżały materiały biblioteczne. 

7. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do częstego wietrzenia pomieszczenia biblioteki. 

8. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do potrzeb szkoły. 

9. Harmonogram dostępności biblioteki dla poszczególnych klas ( w celu uniknięcia grupowa-
nia) podczas konsultacji zostanie podany w Librusie. 

10. Uczniowie są zobowiązani  do zwrotu książek do biblioteki szkolnej,  
jeśli nie będą korzystać z nich podczas wakacji. 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KO-
RONAWIRUSEM: 

1. Pracownicy szkoły nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontakto-
wać się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być 
zakażeni koronawirusem 

2. Zaleca się śledzenie informacji głównego inspektora sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz mi-
nistra zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących obja-
wów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, 
powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do 
wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać 
gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować po-
wierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do zaleceń państwo-
wego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 
procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek 

4. Zaleca się  ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 
szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do 
wytycznych gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną  

5. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do wła-
ściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania po-
rady. 

 
 
 
 
 
W SYTUACJACH NIE OPISANYCH W WW. PROCEDURACH ZALECA SIĘ 
 KONTAKT Z KIEROWNICTWEM SZKOŁY. 


