
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

DOTYCZĄCA ORGANIZACJI KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH 

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KUTNIE 

 

Organizacja procesu zgłaszania i przyjmowania uczniów na konsultacje w okresie od 25 maja 

2020r. do 07 czerwca 2020r. 

Podstawa opracowania: Procedurę opracowano na podstawie wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej. 

Cel procedury: 

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom uczestniczącym w konsultacjach dla uczniów klas 

ósmych w szkole oraz pracownikom w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19. 

Sposób prezentacji procedury: 

1. Zapoznanie rodziców z obowiązującą w szkole procedurą poprzez zamieszczenie treści dokumentu 

na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym Librus.  

2. Zapoznanie uczniów klas ósmych uczestniczących w konsultacjach na terenie szkoły z 

obowiązującą procedurą poprzez zamieszczenie jej w dzienniku elektronicznym Librus. 

3. Zapoznanie nauczycieli prowadzących konsultacje oraz pracowników szkoły z treścią procedury 

poprzez zamieszczenie jej w plikach szkoły w dzienniku elektronicznym Librus. 

§ 1. Informacje ogólne: 

1. Od 25.05.2020 r. uczniowie klas VIII mają możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły z 

przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca br. będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Są one 

dobrowolne. 

2. Wymiar konsultacji jest uzależniony od potrzeb uczniów. 

3. Nauczyciel prowadzi konsultacje z różnymi uczniami/grupami uczniów w obrębie jednej sali, 

informuje zainteresowanych uczniów o harmonogramie konsultacji. 

4. W zajęciach uczestniczą tylko uczniowie szkoły, bez rodziców i osób towarzyszących. 

§ 2. Organizacja konsultacji: 

1. W konsultacjach na terenie szkoły uczestniczy dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych, 

którego rodzice wyrazili zgodę na taką formę realizacji zajęć (załącznik nr 1 do niniejszej 

procedury).  

2. Zgodę przynosi jednorazowo uczeń na pierwsze konsultacje i przekazuje na portierni pracownikowi 

szkoły. Uczeń nie może uczestniczyć w konsultacjach bez zgody rodziców. 

3. Nauczyciel tworzy grupy tematyczne lub organizuje spotkanie indywidualne, następnie informuje 

uczniów o terminie przybycia do szkoły. 

4. Po konsultacjach listy uczniów obecnych na konsultacjach  przekazywane  są do sekretariatu  

i pozostają w dokumentacji szkoły. 

§ 3. Przyjmowanie uczniów i opuszczenie przez nich szkoły: 

1. Aby zapewnić uczniom i pracownikom szkoły bezpieczeństwo podczas konsultacji organizowanych 

w szkole, rodzice powinni przekazać istotne informacje o stanie zdrowia dziecka w postaci 

oświadczenia, które stanowi załącznik nr 2 do procedury. 

2. Załącznik nr 2 wypełniany jest każdorazowo przed konsultacjami. 



3. W szkole konsultacje prowadzone są zgodnie z opracowanym harmonogramem, z zachowaniem 

reżimu sanitarnego. 

4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za drogę do szkoły i powrotną do domu ucznia uczestniczącego 

w konsultacjach. 

5. Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo w odległości 1, 5 metra od siebie. 

6. Każdy uczeń, wchodząc do szkoły ma mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym. 

7. Uczeń powinien posiadać indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Uczniowie 

nie muszą zdejmować maseczek w trakcie zajęć. Uczeń, który przychodzi na zajęcia, a nie chce jej 

mieć założonej, wyrzuca używaną maseczkę jednorazową ochronną do pojemnika na zużyte środki 

ochrony osobistej, zachowując zasady bezpieczeństwa. Wychodząc, zakłada czystą maseczkę 

jednorazową przyniesioną z domu. Może używać maseczek wielokrotnego użytku z zachowaniem 

zasad reżimu sanitarnego. 

8.W przypadku, kiedy temperatura dziecka przekracza 37
o
C, uczeń nie może uczestniczyć w 

konsultacjach na terenie szkoły. 

9.Nauczyciel prowadzący konsultacje odbiera uczniów w holu głównym szkoły i zachowując zasady 

dystansu społecznego przechodzi z nimi do wyznaczonej wcześniej sali. Po zakończonych 

zajęciach odprowadza uczniów do wyjścia. 

10.Uczestnik spotkania nie może przynosić do szkoły niepotrzebnych rzeczy. 

11.Kontakt z rodzicami realizowany będzie w trybie ścieżki szybkiej komunikacji telefonicznej, w 

związku z tym rodzice mają obowiązek przekazać aktualne numery telefonów podane na zgodach 

oraz odbierać telefony ze szkoły. 

12.Zaleca się śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-

CoV2), w tym zasad bezpiecznego postępowania. 

 

§4.Zasady prowadzenia konsultacji z uczniami: 

1.Nauczyciel prowadzi z uczniami konsultacje w wyznaczonej sali lekcyjnej z uwzględnieniem 

bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć. 

2.Czas trwania spotkania ustala nauczyciel, informuje o tym dyrektora szkoły. 

3. W grupie może być co najwyżej 10 uczniów (minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci 

i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m
2
 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela 

prowadzącego zajęcia). Należy uwzględnić 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m 

odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji. Ograniczone zostają kontakty kadry 

niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi uczestniczącymi w konsultacjach. 

4. Uczniowie w trakcie zajęć nie pożyczają sobie przyborów i podręczników. 

5. Zgodnie z zasadami higieny nauczyciel wietrzy salę, w której organizuje konsultacje, co najmniej 

raz na godzinę. 

6. Nauczyciel zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli lub dezynfekowali ręce , 

szczególnie przed wejściem do sali lekcyjnej.   

7. Nauczyciel prowadzący konsultacje powinien na początku zajęć przypomnieć dziecku o 

zachowaniu zasad higieny, szczególnie unikaniu dotykania oczu, nosa, ust, dystansie społecznym 

minimum 1,5 - 2 m. 

8. Nauczyciele prowadzący konsultacje są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, w tym 

rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualne przyłbice i korzystają z nich adekwatnie do zaistniałej 

sytuacji. 



9. Nauczyciele prowadzący konsultacje zostali uwrażliwieni na konieczność mycia i dezynfekcji rąk, 

w tym szczególnie: przed i po kontakcie z dziećmi, po usunięciu środków ochrony osobistej. 

10. Uczniowie nie korzystają z szatni. Jeśli zaistnieje taka konieczność, ubrania dzieci zostaną 

umieszczone w jednorazowych workach foliowych, które po użyciu zostaną wrzucone do 

specjalnego pojemnika ze środkami jednorazowego użytku. 

11. Uczniowie unikają większych skupisk , zachowują dystans, przebywając na korytarzu, w toalecie, 

innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

12. Pracownicy muszą zapoznać się z procedurami postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i 

ściśle je stosować. 

13. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika konsultacji 

niezwłoczne podejmuje się kroki, mające na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej 

osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie zawiadamia się rodziców o 

zaistniałej sytuacji oraz kontaktuje telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną 

w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną. 

§ 5. Wymagania w zakresie warunków sanitarnych: 

1. Wyznaczone jest główne wejście do budynku, którym będą wpuszczane dzieci uczestniczące w 

konsultacjach. Przy wejściu umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz stosowne 

instrukcje. 

2. Z sali, gdzie będą prowadzone konsultacje, należy usunąć przedmioty trudne do dezynfekcji. 

3. Nauczyciele prowadzący konsultacje na rękach poniżej łokcia nie powinni nosić żadnych 

pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk. 

4. Osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk oraz osłony ust i nosa. 

5. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz. 

6. W przypadku ewentualnych kontaktów z osobami z zewnątrz należy zadbać o zachowanie 

dodatkowych środków ostrożności. 

7. Miejsce izolacji jest wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn do dezynfekcji. 

8. Zasady zachowania higieny, dezynfekcji sal, łazienek i innych pomieszczeń szkolnych na czas 

pandemii stanowi załącznik nr 3 do procedury.  

 

Dyrektor szkoły 

          (-) Jarosław Koszański 


