
Procedury bezpieczeństwa w czasie zajęć rewalidacyjnych 

oraz udzielania konsultacji uczniom w budynku  

Szkoły Podstawowej nr 22 im. Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej. 

 

1. Od dnia 25 maja 2020 r. w klasie ósmej, a od 1 czerwca 2020 r. w klasach 4-8 organizuje się 

w budynku szkoły konsultacje z uczniami w małych grupach do 12 osób. 

2. Od dnia 25 maja 2020 r. w klasach 4-8 za zgodą rodziców organizuje się zajęcia 

rewalidacyjne. 

3. Wszyscy uczniowie zachowują prawo do dobrowolnego skorzystania z zajęć 

rewalidacyjnych oraz konsultacji z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w szkole  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

4. Zajęcia rewalidacyjne i konsultacje w budynku szkoły mają charakter dobrowolny dla 

uczniów. 

5. Z zajęć rewalidacyjnych oraz konsultacji w szkole mogą korzystać wyłącznie uczniowie 

zdrowi - bez objawów choroby zakaźnej. 

6. Udział w konsultacjach, ze względu na ograniczoną ilość uczniów na zajęciach, możliwy jest 

wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby u wychowawcy przez rodzica 

(poprzez dziennik elektroniczny). Brak takiego zgłoszenia do dnia 30 maja 2020 r. jest 

równoznaczny z rezygnacją z konsultacji. 

7. Rodzice tych uczniów, którzy mają uzasadnioną i niezbędną potrzebę skorzystania  

z konsultacji w budynku szkoły, informują wychowawców, z jakiego przedmiotu konsultacje 

są konieczne. Należy podać zakres materiału, z jakim uczeń ma problemy oraz z jakiego chce 

poprawić ocenę. Z uwagi na konieczność odpowiedniego zaplanowania tych zajęć, 

informacja o zakresie materiału na konsultacje powinna być sprecyzowana, tzn., że konieczne 

jest wskazanie konkretnego problemu, zadania, ćwiczenia, polecenia, które powinno być 

uczniowi wytłumaczone. 

8. Po ustaleniu potrzeb uczniów w zakresie konsultacji dyrektor szkoły stworzy harmonogram 

konsultacji, który zostanie podany zainteresowanym rodzicom i uczniom przez dziennik 

elektroniczny. 

9. Do budynku szkoły mają wstęp wyłącznie uczniowie, którzy zostali wcześniej zgłoszeni 

przez rodziców i umówieni na wskazane zajęcia z konkretnym nauczycielem. 

10. Zajęcia są prowadzone w salach wyznaczonych przez nauczycieli. 



11. Uczeń przychodzi do szkoły zaopatrzony w maseczkę i jest zobowiązany zdezynfekować 

ręce przy wejściu do szkoły. Od razu po przyjściu udaje się do sali, w której odbywają się 

zajęcia rewalidacyjne lub konsultacje. W trakcie zajęć ucznia obowiązuje zakaz samowolnej 

zamiany wyznaczonego i wskazanego przez nauczyciela miejsca oraz zakaz swobodnego 

przemieszczania się w budynku szkoły. Zarówno przed rozpoczęciem, jak też po zakończeniu 

zajęć uczniom zabrania się gromadzenia w budynku i przed budynkiem szkolnym. W tym 

celu, również, kolejni uczniowie będą umawiani na zajęcia i wpuszczani na teren szkoły oraz 

będą mogli ją opuszczać, wyłącznie o wskazanej porze. 

12. Spóźnienie na zajęcia i zamiana grupy, godziny lub rodzaju zajęć są niedopuszczalne. 

13. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za konsekwencje wynikające ze złamania przez ucznia 

zasad, o których mowa w tej procedurze. 

14. Nauczyciel zobowiązany jest przybyć na konsultacje min. 10 min przed ich rozpoczęciem. 

Nauczyciel oczekuje na uczniów w sali, w której mają odbywać się konsultacje. 

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

(uczniów i nauczycieli).  

16. Z sali, w której przebywa grupa, zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.  

17. W sali odległość pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka 

szkolna).  

18. Nauczyciele przedmiotów poinformują uczniów zgłoszonych na konsultacje, jakie 

podręczniki i materiały mają zabrać ze sobą, aby nie pożyczali ich od siebie w trakcie zajęć. 

19. Każdy uczeń jest zobowiązany posiadać własne przybory szkolne (zeszyty, długopisy, 

ołówki, linijki, itp.) 

20. Jeżeli uczeń umówi się na konsultacje, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt odpowiednio 

wcześniej nauczycielowi prowadzącemu. Wskazane jest, aby ten fakt zgłosił i potwierdził 

również rodzic. 

21. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny. 

22. Należy wietrzyć salę, w której odbywają się konsultacje, co najmniej raz na godzinę. 

23. Nauczyciele zwracają uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, zachowywali 

dystans oraz nie dotykali oczu, ust i nosa. 

24. Uczestnicy zajęć pamiętają o higienie dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy 

zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić 

chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce). 



25. Na zajęciach ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz korzystania z telefonów 

komórkowych, chyba, że zaistnieje sytuacja wyjątkowa i tylko za zgodą nauczyciela. 

26. Nauczyciele, zbliżając się do uczniów i innych pracowników szkoły, stosują środki ochrony 

osobistej (np. rękawiczki, maseczki itp.) 

27. Na terenie szkoły codziennie prowadzone są prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania 

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

w salach. Poskończonych zajęciach z uczniamisala jest dezynfekowana przed rozpoczęciem 

kolejnych zajęć. 

28. W szkole wyznaczone jest pomieszczenie, w którym w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych nastąpi natychmiastowe odizolowanie podejrzanej o chorobę osoby. W takiej 

sytuacji należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji 

oraz skontaktować się telefonicznie zpowiatowąstacją sanitarno-epidemiologiczną w celu 

uzyskania decyzji co do dalszego postępowania. 

29. Istnieje zakaz wstępu na teren szkoły osób, których obecność nie jest konieczna do 

zapewnienia realizacji zajęć. Kontrolę wejść prowadzi pracownik obsługi. 

30. Rodzic, zgłaszając dziecko na zajęcia rewalidacyjne lub konsultacje, zobowiązany jest 

dostarczyć podpisane Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych(drogą mailową,  

w szczególnych przypadkach oświadczenie można dostarczyć do szkoły). 

31. Złożenie podpisu pod Oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych jest jednoznaczne  

z akceptacją powyższych wytycznych. 

32. Nauczyciel lub specjalista zatrudniony w szkole przed przystąpieniem do realizacji zajęć 

rewalidacyjnych lub konsultacji, zobowiązany jest dostarczyć dyrektorowi podpisane 

Oświadczenie nauczyciela/specjalisty (drogą mailową, w szczególnych przypadkach 

oświadczenie można dostarczyć do szkoły). 

33. Szkoła prowadzi Rejestr czynności podejmowanych w ramach procedury bezpieczeństwa 

zajęć rewalidacyjnych i konsultacji przez uczniów, rodziców oraz wszystkich pracowników, 

który w razie konieczności zostanie okazany właściwym służbom, w tym sanitarnym  

i organom nadrzędnym. 


