
 
 

Procedury bezpieczeństwa 

 dotyczące kontaktów z rodzicami  

 
 
1. Informacje o godzinach/terminie/numerze sali, w której będą odbywać się 

konsultacje/zebranie nauczyciel podaje w dzienniku elektronicznym.  

2. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów, którzy chcą wziąć udział w konsultacjach, 

kontaktują się z nauczycielem prowadzącym konsultacje przez dziennik elektroniczny  

i zgłaszają taką wolę najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem konsultacji.  

3. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów powinni podać również nauczycielowi 

prowadzącemu zakres potrzebnej konsultacji, aby nauczyciel miał możliwość przygotowania 

niezbędnych materiałów (np. prace ucznia) 

4. Rodzic/opiekun prawny zgłasza się na konsultacje punktualnie. 

5. W przypadku rezygnacji z udziału w konsultacjach rodzic/prawny opiekun ma obowiązek 

poinformowania o rezygnacji z udziału. Nauczyciel może wtedy przyjąć na jego miejsce inną 

umówioną osobę. 

6. W zebraniu/konsultacjach może uczestniczyć tylko jeden z rodziców/opiekunów prawnych. 

7. Rodzic/opiekun przychodzący na konsultacje ma obowiązek posiadania rękawiczek 

jednorazowych oraz maseczki/przyłbicy osłaniającej nos i usta.  

8. Do placówki może przyjść tylko rodzic/opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych, który 

nie miał styczności z osobami przebywającymi na kwarantannie oraz nie jest objęty 

kwarantanną.  

9. Zabronione jest przyprowadzanie dzieci i ich przebywanie na terenie szkoły podczas 

zebrań/konsultacji. 

10. Rodzice/opiekunowie wchodzą na teren szkoły wejściem głównym. 

11. Po wejściu na teren placówki rodzice/opiekunowie mają obowiązek dezynfekcji rąk 

zgodnie z instrukcją dezynfekcji.  

12. Na terenie szkoły, w ciągach komunikacyjnych rodzice/opiekunowie mają założone 

maseczki/przyłbice.  

13. Rodzice/opiekunowie oczekujący na terenie szkoły zobowiązani są do zachowania 

dystansu społecznego 1,5 m. 

14. W czasie konsultacji rodzice/opiekunowie przebywają w tej samej sali.  

15. Nauczyciel prowadzący konsultacje ubrany jest w środki ochrony osobistej, takie jak 

maseczka lub przyłbica oraz rękawiczki.  

16. W sali, w której prowadzone są konsultacje, rodzice/opiekunowie i nauczyciel mogą zdjąć 

maseczki/przyłbice przy zachowaniu dystansu społecznego.  



17. Nauczyciele na spotkaniach wyjaśniają rodzicom/opiekunom , jakie zasady 

bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.  

18. Po zakończonych konsultacjach wyznaczony pracownik szkoły przeprowadza dokładną 

dezynfekcję pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekuje powierzchnie 

dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, klawiatury, poręcze krzeseł i 

powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach.  

 


