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Ostrowąż, dn. 19.05.2020 r. 

 
 

 

W ZWIĄZKU Z PRZYWRÓCENIEM MOŻLIWOŚCI KONSULTACJI   

 w  Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ostrowążu 

(nazwa placówki)   
 

 

PODCZAS PANDEMII COVID – 19 WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE PROCEDURY: 

 

I. PROCEDURA PRZYCHODZENIA/WYCHODZENIA UCZNIÓW  

  

1. Konsultacje indywidualne i grupowe prowadzone są zgodnie z  harmonogramem konsultacji, 

przygotowanym wraz z nauczycielami oraz upowszechnionym wśród nauczycieli, uczniów i 

rodziców (w przypadku uczniów niepełnoletnich).  

2. Jeżeli uczeń nie możesz przyjść na konsultacje powinien zgłosić ten fakt odpowiednio 

wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

3. Uczeń ma zabierać do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie 

mógł pożyczać ich od innych uczniów. 

4. W drodze do i ze szkoły uczeń powinien korzystać z osłony na usta i nos oraz zachowywać 

dystans społeczny.  

5. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów 

choroby zakaźnej.  

6. Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taki uczeń nie może 

uczestniczyć w zajęciach w formie konsultacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu 

oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.  

7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

8. W szatni należy wykorzystywać co drugi wieszak. 

9. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,                       

w tym przestrzegać zasady korzystania przez grupę z szatni (do szatni wchodzimy 

pojedynczo, zachowując 2 metry dystansu społecznego pomiędzy osobami, wykorzystujemy 

co drugi wieszak). 

10. Należy uzyskać zgodę ucznia, a w przypadku uczniów niepełnoletnich zgodę ich rodziców, 

na pomiar temperatury ciała ucznia przed rozpoczęciem zajęć w formie konsultacji. Wyniki 

pomiarów nie będą nigdzie rejestrowane/ zapisywane.   

11. Przed wejściem do budynku szkoły umożliwiono skorzystanie z płynu dezynfekującego do 

rąk oraz zamieszczono informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania 

rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

12. Jeżeli uczeń ma przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji powinien 

natychmiast umyć ręce po wejściu do szkoły. 

13. Nie podajemy ręki na powitanie/pożegnanie.  

14. W miarę możliwości ograniczono przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Zadbano                                     

o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi 

osobami.  

15. Pracownik placówki ma prawo nie wpuścić na zajęcia w formie konsultacji ucznia                         
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z objawami takimi jak kaszel, kichanie, katar, ogólne złe samopoczucie, z temperaturą 38ºC i 

więcej. 

 

II. PROCEDURA PRZEBYWANIA UCZNIA W SZKOLE  

 

1. Zajęcia w formie konsultacji są realizowane indywidualnie i grupowo. 

2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu 

prowadzącego, można zwiększyć liczbę uczniów – nie więcej niż o 2.  

3. Minimalna przestrzeń do zajęć w formie konsultacji w sali nie może być mniejsza niż                        

4 m2 na 1 osobę*.  

* Do przestrzeni tej nie wlicza się ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń 

porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych. Nie należy sumować powierzchni 

sal i przeliczać łącznej ich powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się 

z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują. 

4. W trakcie przebywania uczniów w szkole powinni oni przestrzegać 2 metry dystansu 

społecznego pomiędzy osobami na korytarzu, w toalecie i innych pomieszczeniach 

wspólnych na terenie szkoły i 1,5 metra odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas 

konsultacji.    

5. W miarę możliwości powinna być wyznaczona stała sala na konsultację dla tej samej grupy.  

6. W sali do konsultacji indywidualnych oraz grupowych odległości pomiędzy stanowiskami 

nauki powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).  

7. Jeżeli uczeń posiada własne przybory i podręczniki, mogą one znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni pożyczać sobie przyborów i podręczników. 

8. Należy wietrzyć salę, w której organizowane są konsultacje co najmniej raz na godzinę. 

9. Należy zwracać uwagę, aby uczniowie regularnie i często myli ręce. 

10. Nie podajemy ręki na powitanie, unikamy dotykania oczu, nosa i ust.  

11. Podczas kaszlu i kichania zakrywanie usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 

najszybciej należy wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.  

12. Unikanie organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, grupa po 

zakończeniu zajęć powinna korzystać z szatni wchodząc pojedynczo, z zachowaniem 2 m 

dystansu społecznego przy odbieraniu swoich rzeczy z co drugiego wieszaka.   

13. Z sali, w której prowadzone są zajęcia w formie konsultacji usunięto przedmioty i sprzęty, 

których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Wyposażenie wykorzystywane 

podczas zajęć w formie konsultacji będzie dokładnie czyszczone lub dezynfekowane. 

14. Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłoga będą umyte lub zdezynfekowane.  

15. Zapewniono taką organizację pracy i koordynację, które utrudnią stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw). 

16. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły. 

17. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły będą zachowywać dystans społeczny między sobą,  w 

każdej przestrzeni szkoły wynoszący min. 1,5 m. 

18. Ograniczono przebywanie osób z zewnątrz w szkole do niezbędnego minimum,                    z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

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

19. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, 
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ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym 

blatów w salach. 

20. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie 

oparów środków, służących do dezynfekcji. 

21. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne środki 

ochrony osobistej, takie jak jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie 

przyłbice.   

22. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

23. Zapewniono bieżącą dezynfekcję toalet. 

24. Do szkoły nie będą przychodzić pracownicy, którzy są chorzy. 

25. W miarę możliwości nie będą angażowani w zajęcia nauczyciele oraz inni pracownicy 

powyżej 60. roku życia. 

26. Wyznaczono i przygotowano pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i 

płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych. 

27. Umieszczono w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, 

kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

28. Przygotowano ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczniów niepełnoletnich. 

29. Sami nauczyciele prowadzący zajęcia w formie konsultacji powinni pamiętać                                 

o  samoobserwacji i pomiarze temperatury dwa razy dziennie. W przypadku podwyższonej 

temperatury (powyżej 38ºC) zobowiązane są pozostać w domu i skorzystać z teleporady 

medycznej.  

30. Nie należy nosić biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie można 

nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, 

dezynfekcję rąk. 

31. Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, 

wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach. 

32. Jeżeli uczeń korzysta z biblioteki szkolnej powinien wcześniej zapoznać się ze 

szczegółowymi zasadami jej działania.  

 

 

 

III. PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ W FORMIE KONSULTACJI    

 

1. W sali do konsultacji odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosić będą min. 1,5 

m (1 uczeń – 1 stolik).  

2. Gdy realizacja zadania, omówienie problemu podczas zajęć w formie konsultacji wymaga 

bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem (odległość mniejsza niż 1,5 metra) uczeń 

powinien mieć zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – 

w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust 

i nosa maseczką). 
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3. Nauczyciel może odsłonić twarz, kiedy siedzi albo stoi przy zachowaniu niezbędnego 

odstępu. 

4. W przypadku podchodzenia do poszczególnych uczniów nauczyciele muszą podczas 

wykonywania tych czynności mieć zakryte usta i nos.  

5. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte 

usta i nos w trakcie całych zajęć w formie konsultacji.  

6. Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą 

nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, uczestniczyć                           

w zajęciach zachowując bezpieczny dystans wynoszący 2 m, który nie może ulec 

zmniejszeniu.  

7. Nauczyciele, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą 

maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia 

oddychania. 

8. Uczniowie nie mogą przebywać w sali podczas przerw między poszczególnymi zajęciami ze 

względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne 

– znajdujących się w nich sprzętów.  
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Załączniki:  

 
Oświadczenie dla rodzica/opiekuna ucznia niepełnoletniego odnośnie wyrażenia 

zgody na pomiar temperatury ciała jego dziecka  

 

 

…………………………………….., dnia………………….. 

 

………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
          (Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,  

              adres zamieszkania) 

 

 

Oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała mojego dziecka przed 

każdorazowym rozpoczęciem zajęć w formie konsultacji                                                            

w trakcie trwania pandemii koronawirusa  

 

 

………………………………………………………….………………………………………. 
(imię i nazwisko ucznia) 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że pomiar dokonywany będzie przez pracownika szkoły 

termometrem bezdotykowym, a wyniki pomiarów nie będą nigdzie 

rejestrowane/zapisywane.  

  

Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych do nieposyłania dziecka do szkoły na zajęcia w formie konsultacji.  

 

…………………………………………….. 
                                                                                                                      (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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Skuteczna komunikacja z Rodzicami/Opiekunami prawnymi                                   

ucznia niepełnoletniego z pracownikami  

 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Ostrowążu 
(nazwa placówki)  

 

w czasie zwiększonego zachorowania na Covid-19 

  

 

1. Komunikacja z Rodzicami/Opiekunami prawnymi ucznia: 

 

Imię i nazwisko ucznia niepełnoletniego: ………………………………… 

 

 

Matka/Opiekun prawny Ojciec/Opiekun prawny 

Nazwisko i imię 

  

Telefon prywatny  

  

Telefon do pracy 

  

Czytelny podpis 

Rodzica/Opiekuna 

prawnego 

  

 

 

2. Komunikacja z placówką: 

1) kontakt z Dyrektorem placówki:  tel. 516061647 

2) kontakt ze szkołą: 632703122 
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Szanowni Państwo,  

 

 Informujemy, iż przywrócenie możliwości prowadzenia zajęć w formie konsultacji  obciążone 

jest zwiększoną emisją czynników wywołujących COVID-19. 

 

 Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania. W przypadku choć jednej odpowiedzi „TAK” lub 

braku udzielenia odpowiedzi na co najmniej jedno pytanie, może zostać zidentyfikowane 

podwyższone ryzyko zakażenia. Ankieta dla rodziców/opiekunów uczniów niepełnoletnich.   

 

ANKIETA (prawidłową odpowiedź zaznacz krzyżykiem):  

 
1. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i)/ dziecko/podopieczny/któryś z domowników, za 

granicą w rejonach transmisji koronawirusa?  

O Tak 

O Nie 

2. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i)/ dziecko/podopieczny/któryś z domowników kontakt z 

osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2? 

O Tak 

O Nie 

3. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i)/ dziecko/podopieczny/któryś z domowników kontakt z 

osobą, która przebywała w rejonach transmisji koronawirusa?  

O Tak 

O Nie 

4. Czy Pan(i)/ dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem 

epidemiologicznym (kwarantanna)? 

O Tak 

O Nie 

5. Czy obecnie występują u Pana(i)/dziecka/podopiecznego lub któregoś z domowników objawy 

infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? 

O Tak 

O Nie 

6. Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś                                  

z domowników? 

O Tak 

O Nie 

 

 ………………………………………..……….. 

podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego
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