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Królik Polski 20.05.2020 r.  
  



I.INFORMACJE OGÓLNE 

§1  

1. Za  zapewnienie  bezpieczeństwa  i  higienicznych 
warunków  pobytu w Szkole Podstawowej w Króliku Polskim, zwanej 
dalej szkołą , odpowiada dyrektor szkoły, zwany dalej dyrektorem.  

2. W szkole  stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, 
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania. 

3. Konsultacje odbywają się na terenie Szkoły Podstawowej w Króliku 
Polskim od dnia 25 maja 2020r. do zakończenia roku szkolnego wg. 
ustalonego harmonogramu. 

4. Uczestnictwo w konsultacjach jest dobrowolne i odbywa się w 
porozumieniu z uczniami i rodzicami. 

5. Uczniom, którzy ukończyli 4 rok życia rodzice zapewniają maseczki w 
drodze do i ze szkoły do czasu odwołania przez organy nadrzędne.  

 
II.ORGANIZACJA KONSULTACJI 

 
 

6. Wszyscy uczniowie i pracownicy wchodzący do budynku szkoły 
obowiązkowo dezynfekują ręce, a mający przeciwskazania zdrowotne do 
stosowania środków do dezynfekcji natychmiast myją ręce. 

7. W konsultacjach może wziąć udział  wyłącznie uczeń zdrowy  bez 
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

8. Nie wolno posłać na konsultacje ucznia, w przypadku, gdy jego 
domownicy odbywają kwarantannę lub są w izolacji w warunkach 
domowych.  

9. W szkole uczniowie ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie 
chodzą w maseczkach). 

10. W szatni należy wykorzystywać co drugi boks. 
11. Konsultacje mogą odbywać się w formie indywidualnej lub grupowej. W 

grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach 
za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie 
więcej niż o 2. 

12. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości 
stałej sali. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być 
mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).W sali odległości 
pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 
uczeń – 1 ławka szkolna).  



13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

14. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w 
razie potrzeby także w czasie zajęć. Nauczyciel organizuje przerwy dla 
swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej 
niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 
 

 
III.  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

 
 
 

15. W drodze do i ze szkoły uczniowie mają obowiązek korzystania  z osłony 
na usta i nos oraz zachowania dystansu społecznego. 

16. Zaleca się stosowanie zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i 
nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj 
dotykania oczu, nosa i ust. 

17. Należy zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas 
kichania czy kasłania.  

18. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachować dystans 
przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach 
wspólnych oraz na terenie szkoły. 
 

 

 

VIII.  PRZEPISY KOŃCOWE 

  

1. Procedury organizacji konsultacji obowiązują w szkole  od dnia 25 
maja 2020 r. do czasu ich odwołania.  

2. Wszyscy pracownicy i uczniowie szkoły zobowiązani są do ich 
stosowania  i przestrzegania.  
  

  

  

  
 


