
Konsultacje w szkole 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 

w dniach 08-26.06.2020 r. 

   

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad i sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa 

i higieny pracy pracowników świadczących pracę na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Zamościu (zwanego dalej Ośrodkiem) oraz dzieci i przyprowadzających ich 

rodziców/opiekunów na konsultacje z nauczycielami szkół wchodzących w skład Ośrodka, w trakcie 

epidemii koronawirusa COVID  19. Niniejsza procedura określa zadania dyrektora, pracowników 

świadczących pracę na terenie SOSW oraz uczniów biorących udział w konsultacjach na terenie Ośrodka. 

 

Terminy i uczniowie: 

1. Od 1 czerwca br. umożliwia się konsultacje dla uczniów wszystkich szkół wchodzących w skład Ośrodka. 

2. Ośrodek przy organizacji konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia. 

3. Z zajęć w formie konsultacji w Ośrodku mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby 

zakaźnej. 

4. Z zajęć w formie konsultacji w Ośrodku nie mogą korzystać uczniowie, u których w domu przebywa ktoś 

na kwarantannie lub izolacji. 

5. Ośrodek nie bierze odpowiedzialności materialnej i prawnej za ewentualne skutki wywołane 

zarażeniem ucznia lub innych osób w Ośrodku z niezawinionej przyczyny.  

 

Zadania dyrektora: 

1. Przygotowuje wraz z nauczycielami oraz upowszechnia wśród nauczycieli, uczniów i rodziców 

harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych. 

2. Przygotowuje procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w Ośrodku, w tym 

w salach, bibliotece szkolnej i szatni, uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego 

pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji. 

3. Wyznacza stałą salę na konsultacje dla tej samej grupy. 

4. O ile jest taka potrzeba, zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki 

ochronne, ewentualnie przyłbice. 

5. Wyznacza pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym 

będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (sala 20). 

 

Zadania nauczyciela: 

1. Wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w Ośrodku i dlaczego zostały 

wprowadzone. 

2. Organizuje konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami 

nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik)  w wyznaczonych salach wg harmonogramu. 

3. Dopilnowuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników. 

4. Wietrzy salę, w której organizuje konsultacje, co najmniej raz na godzinę. 

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

6. Unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu. 

 

Zadania rodzica, pełnoletniego ucznia: 

1. Rodzic lub pełnoletni uczeń zgłasza deklarację udziału w konsultacjach do wychowawcy klasy, 

nauczyciela, dyrektora Ośrodka. 

2. Uczeń ma możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaje się z ich 

harmonogramem i procedurą. 

3. Nie umawia się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub 



w izolacji.  

4. Jeżeli umawia się na konsultacje, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt odpowiednio wcześniej. 

5. Zabiera do Ośrodka własny zestaw podręczników i przyborów. W Ośrodku nie będzie mógł ich pożyczać 

od innych uczniów. 

6. W drodze do i z Ośrodka może korzystać z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny. 

7. Przed wejściem do Ośrodka obowiązkowo dezynfekuje ręce (umieszczony jest pojemnik z płynem 

dezynfekującym), a jeżeli ma przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji,  

natychmiast myje ręce. 

8. Wyraża zgodę na kontrolę temperatury za pomocą termometru bezdotykowego, jeżeli zaistnieje 

taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

9. Kieruje się bezpośrednio  najkrótszą drogą do sali, w której odbywać będą się konsultacje 

z nauczycielem. 

10. Przy wejściu do wyznaczonej sali ma obowiązek ponownie zdezynfekować ręce. 

11. Bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, 

zachowuje dystans społeczny, a także unika dotykania oczu, nosa i ust. 

12. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwraca 

uwagę innym w tym zakresie. 

13. Unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans społeczny, przebywając na korytarzu, w toalecie, 

innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie Ośrodka. 

14. Na kolejne konsultacje uczeń oczekuje z nauczycielem w sali, w której obywał poprzednie konsultacje.  

15. Jeżeli korzysta z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaje się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania 

książek.  

16. Po zakończeniu konsultacji niezwłocznie opuszcza Ośrodek z zachowaniem dystansu społecznego. 

17. Uczniowie korzystający z opieki świetlicowej, po zakończeniu konsultacji przechodzą pod opieką 

nauczyciela do świetlicy szkolnej. 

 

 

Opracowano dla SOSW w oparciu o rekomendacje i  wytyczne MEN, GIS, MZ  

 

 

Dyrektor Ośrodka 

Barbara Grądkowska 


