
PROCEDURY PRZYCHODZENIA I PRZEBYWANIA  UCZNIÓW NA 

TERENIE SZKOŁY PODCZAS KONSULTACJI, ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH 

I INNYCH SPECJALISTYCZNYCH 

zasady ogólne: 

 

 Z zajęć rewalidacyjnych i innych specjalistycznych oraz konsultacji   

w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby 

zakaźnej. 

 Uczniowie przychodzą do szkoły wg ustalonego harmonogramu zajęć 

lub  konsultacji, dostępnego do wglądu dla nauczycieli prowadzących 

konsultacje, pracowników obsługi oraz osób zainteresowanych. 

 Konsultacje oraz inne  zajęcia odbywać się będą w następujących 

salach i dniach tygodnia:  

Zajęcia rewalidacyjne – czwartek – sala nr, 1, 2 – korytarz dolny 

Zajęcia logopedyczne – czwartek - sala logopedyczna – korytarz dolny 

Konsultacje /poniedziałek, wtorek, środa, piątek/  sala nr 4 i nr 5 – 

korytarz górny 

 Zajęcia i konsultacje  odbywać się będą w stałych dla tej samej grupy 

salach,  uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu 

społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami 

w sali podczas konsultacji (pomocne w tym są wydzielone żółto – 

czarną taśmą miejsca w salach, w których odbywają się zajęcia  

i konsultacje, a także korytarzach) 

 Wszystkie wyznaczone do zajęć i konsultacji sale, korytarze i inne 

pomieszczenia, w tym sanitarne, z których mogą korzystać uczniowie, 

są odpowiednio przygotowywane, dezynfekowane po każdej grupie, 

wg. ustalanego harmonogramu a także zgodnie z wytycznymi 

sanitarno – epidemiologicznymi.  

 Przed wejściem do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.  

 Ponadto należy zwracać uwagę na wszelkie informacje i wytyczne 

dotyczące pobytu i poruszania się po budynku szkoły. 

 Na terenie szkoły obowiązuje konieczność osłaniania ust i nosa 

(maseczka, przyłbica), noszenia ochronnych rękawiczek 

jednorazowych. 



 Podczas pobytu w szkole należy  stosować  zasady higieny: myć ręce 

wodą z mydłem i bezwzględnie nie podawać ręki na powitanie, 

zachować wyznaczony dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i 

ust.  

 Należy pamiętać, aby bez potrzeby nie przemieszczać się po budynku 

szkolnym, unikać skupisk innych osób, zachować wyznaczony 

dystans /2 m./ przebywając na korytarzu i innych pomieszczeniach 

wspólnych oraz na terenie szkoły (pomocne w tym są żółto – czarne 

linie na podłodze korytarza). 

 Zaleca się zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy 

podczas kichania czy kasłania.  

 


