
Procedury  związane z organizacją zajęć rewalidacyjnych i konsultacji dla 
uczniów i absolwentów, kursów dla uczniów 

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3  w Końskich 

I. PODSTAWA PRAWNA: 

1.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.), 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493 
z późn. zm.), 

3. Rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego  
i Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2020 r. wydanych w związku z decyzją o możliwości 
organizowania od 18 maja 2020 r. dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zajęć 
rewalidacyjnych w jednostkach systemu oświaty, których działanie zostało czasowo ograniczone 
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19  

4. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego 
i Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2020 r. wydanych w związku z decyzją o umożliwieniu 
konsultacji dla absolwentów szkół (maturzystów) i dla uczniów szkół ponadpodstawowych od  
01 czerwca 2020 r. zarządza się, co następuje: 

II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI: 

1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu 
sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, 
ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki zapewnia 
również przy wejściu do szkoły oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w 
widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania 
rękawiczek i maski – załącznik nr 1, 2, 3, 4.   

3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego 
reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

4. Przekazuje rodzicom  informuje o procedurach bezpiecznego przeprowadzania zajęć 
rewalidacyjnych, konsultacji dla uczniów/absolwentów i kursów  poprzez umieszczenie 
procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły : www.ekonomik-konskie.pl. 

5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji ucznia/absolwenta oraz pracownika (gabinet 
pielęgniarki szkolnej) wyposażone  w zestaw ochronny: przyłbica, półmaski, rękawiczki, płyn 
dezynfekujący. Jeśli uczeń/absolwent/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla 
koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z 
procedurami  na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi w pkt. V. 

6. Zapewnia codzienną dezynfekcję podłóg, ławek, krzeseł, klamek, poręczy                            w 
wykorzystywanych do zajęć pomieszczeniach. 

  III. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Od 25 maja 2020 r. absolwenci szkoły, mogą brać udział w konsultacjach przygotowujących do 

egzaminu maturalnego.  

2. Od 18 maja 2020 r. uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

mogą uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych na terenie szkoły. 

3. Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie szkoły, mogą brać udział w konsultacjach  

z nauczycielami  ze wszystkich przedmiotów. 

4. Absolwenci i uczniowie przychodzą na konsultację z nauczycielami, które ustalone są wg 

odrębnego harmonogramu.  

http://www.ekonomik-konskie.pl/


5. W grupie/sali może przebywać do 12 absolwentów  lub uczniów. W uzasadnionych 

przypadkach, za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę uczniów/absolwentów – 

nie więcej niż o 2, uwzględniając zasady 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy 

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

rewalidacyjnych/kursów. 

6. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla absolwentów i uczniów powinny wynosić min. 

1,5 m    (1 osoba– 1 ławka szkolna). 

7. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą,  w 

każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 2 m. 

8. W salach językowych, w pracowniach komputerowych i w auli osoby mogą zajmować  co 

drugie miejsce/stanowiska.  

9. Rodzice i opiekunowie przychodzący do szkoły mają zachować dystans społeczny                                

w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych osób wynoszący min. 2 m. 

10. Do szkoły mogą przyjść wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

11. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przychodzić do szkoły. 

 

IV. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

1. Przy wejściu głównym do szkoły zamieszczone są numery telefonów do stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi 

należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

2. Osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk, który 

znajduje się przed wejściem do budynku szkoły (według informacji  

o sposobie oraz jego użycia). 

3. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekować dłonie, zakładać 

rękawiczki ochronne,  zakrywać usta i nos. 

4. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni  

w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta  

i nos. 

5. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także  w 

czasie zajęć. 

6. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy osobami. 

7. Należy zachować wszelkie środki ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. 

8. Pomieszczenia i sale zajęć są dezynfekowane oraz  powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki i 

powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, 

klawiatur, włączników. 

9. Stosując środki do dezynfekcji należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji.  

10. Należy stosować się do zasad prawidłowego mycia rąk, zawartych w instrukcjach 

zamieszczonych przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk. 

11. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

V.PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY 
COVID-19 

1. Uczeń/absolwent, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w 



przyłbicę, maskę i rękawiczki zostaje odizolowany do IZOLATORIUM – wyznaczonego 

pomieszczenia (gabinet pielęgniarki szkolnej). 

2. Pracownik pozostaje z uczniem/absolwentem utrzymując min. 2 m odległości. 

3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

4. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o 

zaistniałej sytuacji. 

5. Dyrektor zawiadamia stację  sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu zdrowia 

ucznia/absolwenta dzwoni na 112. 

6. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby  

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę): 

 zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – 

izolatorium 

 dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się  

w przyłbicę, maskę i rękawiczki. 

 dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki 

bezpieczeństwa. 
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