
Aneks do  PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI  

W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM  

W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

 

dotyczy konsultacji dla uczniów z nauczycielami oraz zajęć rewalidacyjnych  

§ 1 

1. Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej  

Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim. 

2. Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej 

Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim. 

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy 

organizacji konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia. 

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

choroby zakaźnej.  

§ 2 

Zasady dotyczące organizacji konsultacji 

1. Nauczyciele umawiają się z uczniami na konsultacje indywidualnie poprzez dziennik 

elektroniczny. 

2. W szkole podczas konsultacji w salach, bibliotece szkolnej i szatni, obowiązują zasady: 

4 m
2
 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy 

stolikami w sali podczas konsultacji.  

3. Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia zawarte są w Rozdziale 8,  

§ 35. Procedury Zapewnienia Bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 

Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim w okresie pandemii COVID-19. 

4. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą 

organu, prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.  

5. W miarę możliwości wyznacza się stałą salę na konsultacje dla tej samej grupy.  

 

§ 3 

Wytyczne dla uczniów 

1. Uczniowie otrzymują możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych.  

2. Uczniowie nie umawiają się na konsultacje, jeżeli są chorzy 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 uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt odpowiednio 

wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

4. Przed wejściem do szkoły oraz przy wyjściu ze szkoły uczniom mierzona jest temperatura 

oraz wpisywani są do rejestru wejść i wyjść do/ze szkoły. 

5. Uczniowie zabierają do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie 

będzie można ich pożyczać od innych uczniów. 

6. W drodze do i ze szkoły uczniowie korzystają z osłony na usta i nos oraz zachowują 

dystans społeczny. 

7. Przed wejściem do szkoły uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce, a jeżeli mają 

przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast po 

wejściu myją ręce. 

8. Z szatni uczniowie korzystają według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły. 

9. Uczniowie bezwzględnie muszą stosować zasady higieny: często myć ręce wodą  

z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachować dystans, a także unikać dotykania 

oczu, nosa i ust. 

10. Uczniowie muszą zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania 

czy kasłania.  

11. Uczniowie powinni unikać większych skupisk uczniów, zachować dystans przebywając 

na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

 

 

 

 

 

 


