
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE ORGANIZACJI KONSULTACJI 

DLA UCZNIÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19  

NA TERENIE SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GLINACH MAŁYCH 

(obowiązujące od 25 maja 2020 r.) 

 

ZASADY OGÓLNE 

1. W konsultacjach mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi bez objawów 

chorobowych, w szczególności takich jak katar, kaszel, gorączka, biegunka. 

2. Liczebność uczniów w grupie wynosi maksymalnie 6 osób. 

3. Uczniowie wchodzą i wychodzą do i ze szkoły wyłącznie wejściem głównym. 

Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu ze  szkoły uczniowie odkażają ręce 

płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu  

w budynku. 

4. Każdorazowo przy wejściu do budynku szkoły uczniowi zostanie zmierzona 

temperatura bezdotykowym termometrem. W przypadku stwierdzenia podwyższonej 

temperatury lub innych objawów chorobowych, uczeń nie weźmie udziału  

w konsultacjach.  

5. W przypadku odmowy zmierzenia temperatury ciała lub braku pisemnej zgody                       

na zmierzenie temperatury ciała uczeń nie może uczestniczyć w konsultacjach. 

6. Po wejściu do szkoły i zmierzeniu temperatury  uczniowie pojedynczo udają się do 

szatni, zmieniają obuwie i idą bezpośrednio do sali, w której odbywają się konsultacje. 

Podczas przerw zachowują pomiędzy sobą bezpieczną odległość.  

7. Ucznia może przywieźć do szkoły i odebrać ze szkoły  tylko jedna osoba.  Musi być 

zdrowa, mieć założoną maseczkę i zachowywać dystans minimum 1,5 m                            

od pracowników szkoły, innych uczniów i ich rodziców. Nie może ona wejść                             

do budynku szkoły.  

8. Pracownicy szkoły wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, szatni i toalet. 

Podczas przerw między konsultacjami dezynfekują sale lekcyjne, głównie 

powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, ławki, poręcze 

krzeseł  i powierzchnie płaskie. 

 

PROCEDURY DLA UCZNIA 

UCZEŃ: 

1. Udział w konsultacjach zgłasza nauczycielowi prowadzącemu zajęcia  przez 

komunikator Messenger przynajmniej jeden dzień wcześniej przed konsultacjami  

z danego przedmiotu. 

 

2. Przynosi i okazuje  nauczycielowi oświadczenie rodziców wyrażające zgodę                                 

na udział w konsultacjach – jedno oświadczenie w każdym dniu (załącznik nr 2).  

Jeżeli tego nie zrobi, nie będzie mógł brać udziału w konsultacjach.  



 

3. Nie przychodzi na konsultacje, jeżeli jest chory lub w jego domu przebywa ktoś                

na kwarantannie. Wówczas wszyscy pozostają  w domu oraz stosują się                                                               

do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.  

4. Zabiera do szkoły własny zestaw podręczników, zeszytów przedmiotowych, zeszytów 

ćwiczeń i przyborów. W szkole nie będzie mógł ich pożyczać od kolegów.  

5. W drodze do i ze szkoły oraz podczas pobytu w szkole korzysta z osłony na usta i nos 

oraz zachowuje dystans społeczny. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania 

twarzy podczas kichania czy kasłania. 

6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo dezynfekuje ręce. 

7. Bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje 

ręki na powitanie, a w czasie przerw między konsultacjami  zachowuje dystans 

pomiędzy rówieśnikami oraz unika dotykania oczu, nosa i ust. 

8. Unika większych skupisk uczniów, przebywając na korytarzu,                                                            

w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

9. Po wejściu do szkoły i zmierzeniu temperatury  udaje się do szatni, zmienia obuwie                    

i idzie bezpośrednio do sali, w której odbywają się konsultacje. 

 

PROCEDURY DLA NAUCZYCIELA 

NAUCZYCIEL: 

1. Wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole                        

i dlaczego zostały wprowadzone.  

2. Podczas konsultacji indywidualnych oraz grupowych uwzględnia wymagane  

odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik, w grupie nie 

może być więcej niż 6 osób). 

3. Pilnuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników. 

4. Wietrzy salę, w której organizuje konsultacje.  

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OBJAWÓW 

WIRUSOWYCH 

 

1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono 

objawy chorobowe (gabinet pedagoga – izolatorium).  

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia (takich jak kaszel, 

gorączka, duszności, katar), uczeń jest niezwłocznie izolowany od grupy w tzw. 

izolatorium. 

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę  

go zastępującą. 



4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/ 

rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do natychmiastowego odbioru 

ucznia z placówki, informując o powodach. 

5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego  

o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie policję, sąd rodzinny oraz 

powiatową stację epidemiologiczną. 

6. Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarz, wychowawca) kontaktuje się 

telefonicznie z rodzicami pozostałych uczniów z grupy i informuje o zaistniałej 

sytuacji. 

7. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala,                         

w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana 

(mycie podłogi, mycie i dezynfekcja stolików i krzeseł). 

8. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły (pomoc nauczyciela), który 

zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu  

z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada 

maseczkę ochronną, fartuch i rękawiczki. 

9. Rodzice izolowanego ucznia odbierają go ze szkoły przy głównych drzwiach 

wejściowych do budynku placówki. 

10. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły niepokojących objawów sugerujących 

zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje 

dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu, zachowując stosowny dystans i środki 

ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. 

11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych 

uczniów do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się 

pracownik. 

12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy przy wejściu) i wprowadza  

do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych. 

13. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi, 

po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane . 

14. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób,  

z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby 

przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

15. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach 

chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia  

COVID-19. 



16. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych 

działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 

17. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników  

o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała  

w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący  

i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania 

wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Lista wejść/wyjść 

Data ……………………… 

Lp. Imię i nazwisko 

ucznia 

Godz. 

wejścia 

Temperatura Podpis 

pracownika 

szkoły 

Godz. 

wyjścia 

Temperatura Podpis pracownika 

szkoły 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 

Oświadczenie 

 

Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka ……...……………………………. 

w konsultacjach prowadzonych w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 

Kościuszki w Glinach Małych.  

Oświadczamy, że wraz z dziećmi zapoznaliśmy  się z procedurami konsultacji dla uczniów. 

Oświadczamy, że nasze dziecko jest zdrowe i nie zagraża innym uczestnikom.   

Jednocześnie wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała naszego dziecka  termometrem 

bezdotykowym przez osobę wyznaczoną przez dyrektora                

przy wejściu dziecka do szkoły. 

Oświadczamy, że znamy zagrożenia związane z przebywaniem dzieci                         

 i dorosłych w większych skupiskach w okresie pandemii  

Deklarujemy, że nie będziemy wnosić żadnych roszczeń w stosunku                         

do Dyrektora szkoły w wypadku zakażenia naszego dziecka wirusem COVID-19. 

Informujemy, że jesteśmy w pełni świadomi zwiększonego reżimu sanitarnego               

i wymagań organizacyjnych. 

 Zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich zaleceń Dyrektora szkoły                      

oraz pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. 

 

W dniu konsultacji zapewniamy bezpieczny przyjazd dziecka do szkoły                     

oraz powrót do domu. 

 

……………………………......                                 …………………………………. 

                    data                                                              podpis rodziców/opiekunów 

 

 

 

 


