Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 11 z dnia 22 maja 2020 r.
Procedura dotycząca organizacji konsultacji dla uczniów klas I - VIII
w Szkole Podstawowej nr 24 w Lublinie
w okresie: czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

1. W konsultacjach mogą brać udział wyłącznie zdrowi uczniowie, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, uczniowi nie
wolno przychodzić do szkoły.
3. Uczniowie w drodze do i ze szkoły korzystają z osłony na usta i nos oraz
zachowują dystans społeczny.
4. Uczniowie wchodzą od strony szatni szkolnej najwcześniej 10 minut przed
rozpoczęciem zajęć. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce.
Jeżeli mają przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do
dezynfekcji, niezwłocznie myją ręce.
5. Przy wejściu pracownik szkoły dokonuje pomiaru temperatury ciała uczniowi.
W przypadku gdy temperatura przekracza 36,9 st. C, uczeń wraca do domu i
może przyjść do szkoły dopiero po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza
6. Uczniowie przebierają się na korytarzu szatni szkolnej, zachowując odstępy 2
m od siebie. Znajdują się pod opieką, pełniącego dyżur w szatni szkolnej
nauczyciela, który rozpoczyna konsultacje i zaprowadzi grupę na zajęcia. W
boksie szatni może przebywać wyłącznie jedna osoba.
7. Wyznacza się ciąg komunikacyjny dla przemieszczania się uczniów klas
I - VIII uczestniczących w konsultacjach – wejście do budynku szkoły od
strony szatni, korytarz wzdłuż szatni szkolnej, główna klatka schodowa
prowadząca na I piętro, sala lekcyjna, zgodnie z przydziałem.
8. Przed wejściem do sali uczeń obowiązkowo myje ręce w ciepłej wodzie z
mydłem, zgodnie z obowiązującą instrukcją.
9. Uczniowie uczestniczą w konsultacjach według harmonogramu
przygotowanego przez nauczycieli i wychowawcę klasy, w taki sposób,
żeby ograniczyć możliwość kontaktu między osobami.
10. Podczas przebywania na korytarzu uczniowie zachowują dystans, do
toalety wychodzą pojedynczo.
11. Uczniowie często i regularnie myją ręce, szczególnie po skorzystaniu z toalety.
12. Nauczyciel zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas
kichania czy kasłania, unikania przez nich dotykania dłonią oczu, ust i nosa .

13. Uczniowie w sali pracują pojedynczo, zabierają do szkoły swój zestaw
podręczników i materiałów piśmiennych. Uczniom nie wolno pożyczać od
siebie przyborów i podręczników.
14. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca
w sali lekcyjnej
15. Co najmniej raz na godzinę nauczyciel wietrzy salę, w której organizowane są
zajęcia z uczniami. Po zajęciach sala jest dezynfekowana.
16. W przypadku, gdy uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy
choroby, należy go odizolować w odrębnym pomieszczeniu ( sala 28 na II
piętrze naprzeciwko sali 22) i niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły
oraz rodziców w celu odebrania dziecka.
17. Wyznaczony pracownik szkoły po zabezpieczeniu się w środki ochrony
osobistej przeprowadza dziecko do izolowanego pomieszczenia i sprawuje
opiekę nad dzieckiem do przyjścia rodziców.
18. Po zakończonych zajęciach uczniowie nakładają środki ochrony osobistej
(maseczki, przyłbice lub chusty), a
nauczyciel kończący konsultacje,
sprowadza ich do szatni szkolnej i pilnuje, by zachowali porządek i
odpowiednie odstępy na korytarzu szatni i boksie.
19. Uczniowie pojedynczo opuszczają szkołę, unikają skupisk rówieśników.

Nauczyciele są zobowiązani do:
 Wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i
dlaczego zostały wprowadzone.
 Zapoznania uczniów z zasadami funkcjonowania biblioteki
 Zorganizowania konsultacji indywidualne oraz grupowych z uwzględnieniem
odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).
 Dopilnowania, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów
i podręczników.
 Wietrzenia sali, w której organizują konsultacje, co najmniej raz na godzinę.
 Zwracania uwagi, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.
 Unikania organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w
tym dopilnowania bezpiecznych zasad korzystania przez grupę z szatni przed
zajęciami i po zakończeniu zajęć.

