
PROCEDURA PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI DLA UCZNIÓW 

  NA CZAS PANDEMII 

 
obowiązująca w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Podstawa prawna:  

1.Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.) 

2.Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) 

3.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.) 

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.) 

5.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) 

6.Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 

2020 r. poz. 322, 374 567) 

7.Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020r 

 

Cel procedury: określenie szczegółowych obowiązków uczniów, rodziców i nauczycieli podczas 

prowadzenia konsultacji dla uczniów, w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz 

pracownikom na terenie szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 

 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania uczniów, rodziców oraz nauczycieli w czasie 

organizacji konsultacji dla uczniów i w czasie ich pobytu w szkole.  

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: uczniowie, nauczyciele, rodzice. 

 

Informacje ogólne. 

Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej ze wszystkich 

przedmiotów ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów egzaminacyjnych. 

Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły ze wszystkich przedmiotów. 



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

zakaźnej.  

Konsultacje mają na celu uzupełnienie braków, wyjaśnienie wątpliwości i niezrozumiałych treści, w 

pierwszej kolejności poprawę ocen niedostatecznych oraz pozostałych ocen przewidywanych, 

uzupełnienie zaległych sprawdzianów.  

Z konsultacji mogą korzystać tylko uczniowie których rodzice zgłosili taka potrzebę do wychowawców 

klas. 

Dyrektor: 

1. Przygotuje oraz upowszechni wśród nauczycieli, uczniów i rodziców procedury organizacji i 

bezpieczeństwa podczas organizacji konsultacji, 

2. Opracuje harmonogram konsultacji i przedstawi go rodzicom oraz uczniom,  

3. Przygotuj procedury przychodzenia i wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, 

4. Przygotuje i zapozna uczniów, rodziców i nauczycieli z procedurą postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia, 

Zasady organizacji konsultacji dla uczniów: 

1. Chęć udziału dziecka w konsultacjach rodzice zgłaszają wychowawcy z wykorzystaniem 

komunikacji przez edziennik do czwartku w tygodniu poprzedzającym planowane konsultacje, 

2. Wychowawca przesyła informację do dyrektora z wykazem uczniów wraz ze wskazanymi 

przedmiotami do konsultacji w celu opracowania harmonogramu konsultacji na kolejny tydzień, 

3. Informacje o terminie konsultacji wychowawca przesyła do ucznia i rodzica z wykorzystaniem 

edziennika. 

4. Uczeń w dniu i o wyznaczonej godzinie konsultacji przychodzi do szkoły i jest wyposażony w środki 

indywidualnej ochrony z zasłoniętymi ustami i nosem – maseczka ewentualnie przyłbica, 

5. Uczniowie unikają gromadzenia się przed szkołą i w szkole na korytarzach, zachowują wskazany 

dystans społeczny 2 metry, przy korzystaniu z toalety w pomieszczeniu może przebywać tylko jeden 

uczeń, 

6. Na konsultacje uczeń przychodzi z własnymi podręcznikami, zeszytami, ćwiczeniami, atlasem lub 

innymi materiałami potrzebnymi w trakcie konsultacji, 

7. Zabronione jest pożyczanie materiałów dydaktycznych i przyborów od innych uczniów czy też 

nauczyciela, 

8. Uczeń wchodzi do szkoły i w pierwszej kolejności dezynfekuje ręce płynem umieszczonym przy 

wejściu. Uczniowie uczuleni na płyn do dezynfekcji mają obowiązek dokładnie umyć ręce zgodnie z 

instrukcja, 

9. W deszczowe dni uczeń ma obowiązek skorzystania z szatni w której obowiązuje zasada obecności 

jednego ucznia w jednym boksie, kolejny uczeń może wejść do boksu po opuszczeniu go przez 

poprzednika. W pogodne dni uczeń udaje się bezpośrednio do wyznaczonej sali bez korzystania z 

szatni. 



10. W sali przebywają uczniowie i nauczyciel zgodnie z zachowaniem wytycznych co do powierzchni 

przypadającej na jedną osobę - 4m2, 

11. W trakcie trwania konsultacji uczniowie zachowują wskazaną odległość od siebie i nauczyciela tj. 

1,5 m. Można używać maseczek ewentualnie przyłbic i rękawiczek jednorazowych, 

12. Po zakończeniu konsultacji i na polecenie nauczyciela uczniowie opuszczają salę i udają się do 

domu lub rozpoczynają kolejną konsultacje w wyznaczonej sali, 

13. Po zakończonej konsultacji i w przypadku zmiany uczniów lub nauczyciela w sali pracownik 

obsługi dezynfekuje stoliki i krzesła które były wykorzystane z użyciem odpowiednich środków 

zgodnie  instrukcja stosowania, 

14. Należy przewietrzyć salę przed następnymi zajęciami, zaleca się także wietrzenie sali w trakcie 

zajęć, 

15. Uczniowie powinni unikać bezpośrednich kontaktów z pracownikami szkoły z wyjątkiem 

nauczycieli z którymi mają konsultacje z zachowaniem dystansu społecznego, 

16. W przypadku podejrzenia lub objawów chorobowych u ucznia należy wdrożyć procedurę izolacji 

ucznia i powiadomienia o tym fakcie rodziców ucznia, 

17. W konsultacjach mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi, zakazany jest udział w konsultacjach 

uczniów którzy przebywają w jednym gospodarstwie domowym z osobami objętymi kwarantanną lub 

w izolacji, 

18. W przypadku rezygnacji z udziału w konsultacji o tym fakcie należy bezzwłocznie powiadomić 

nauczyciela wychowawcę i nauczyciela z którym miała się odbyć konsultacja z wykorzystaniem 

edziennika, 

19. Po zakończeniu konsultacji uczeń jest zobowiązany dokładnie umyć i zdezynfekować ręce. 

20. Jeżeli uczniowie korzystali z szatni to podczas ubierania zachowują zasadę jeden uczeń w boksie. 

Opiekę i nadzór nad prawidłowym korzystaniem z szatni sprawuje pracownik obsługi szkoły. 

 

Uczeń: 

1. Nie umawia się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w gospodarstwie domowym przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji.  

2. Zgłasza fakt niemożności uczestnictwa w konsultacji wychowawcy i nauczycielowi z którym był 

umówiony na konsultację,  

3. Zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie możliwości ich 

pożyczenia od innych uczniów, 

4. W drodze do i ze szkoły oraz w szkole korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans 

społeczny. Maseczkę można zdjąć po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej, 

5. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma przeciwskazania zdrowotne 

do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast myje ręce, 

6. Z szatni korzysta tylko w dni deszczowe według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły, 



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

powitanie, zachowuj dystans 2 m od innych osób, a także unika dotykania oczu, nosa i ust. 

8. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania., 

9. Unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych 

pomieszczeniach wspólnych, na terenie szkoły oraz w drodze do i ze szkoły, 

10. Korzystając z biblioteki szkolnej, stosuje się do szczegółowych zasad wypożyczania książek, 

 

Rodzic (opiekun ucznia): 

1. Zgłasza chęć uczestnictwa dziecka w konsultacjach do czwartku tygodnia poprzedzającego 

konsultacje do wychowawcy klasy z wykorzystaniem edziennika, 

2. Instruuje dziecko o zasadach zachowania higieny, unikania kontaktu z innymi osobami, zachowania 

dystansu społecznego, używania maseczki na usta i nos, konieczności częstego mycia i dezynfekcji 

rąk, 

3. W dniu planowanych konsultacji mierzy temperaturę dziecka i w przypadku stwierdzenia stanu 

podgorączkowego lub chorobowego zatrzymuje dziecko w domu i nie posyła do szkoły, 

4. Wyraża zgodę na dokonanie pomiaru temperatury ciął ucznia z wykorzystaniem termometru 

bezdotykowego w przypadku podejrzenia objawów chorobowych u ucznia. O dokonanym pomiarze i 

jego wyniku nauczyciel ma obowiązek poinformować rodziców (opiekunów ucznia), 

5. Podaje aktualny nr telefonu do kontaktu w razie objawów chorobowych u dziecka i zastosowania 

izolacji ucznia.  Zobowiązuje się do odebrania dziecka ze szkoły w ciągu godziny od uzyskania 

informacji o izolacji dziecka, 

6. Nie posyła dziecka do szkoły jeżeli w gospodarstwie domowym znajduje się osoba objęta 

kwarantanna lub w izolacji,  

 

Nauczyciel:  

1. Pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia prowadzone w ramach 

konsultacji indywidualnych lub grupowych i zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy zdalnej. 

2. Wyjaśnia uczniom,  zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole, 

3. W trakcie konsultacji monitoruje aby uczniowie zachowali dystans społeczny między sobą i 

nauczycielem 1,5 metra i stosowali się do zasady jeden uczeń jeden stolik, 

4. Nadzoruje aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników. 

5. Wietrzy salę, w której prowadzi konsultacje, co najmniej raz na godzinę, a jeżeli to możliwe równie 

w trakcie konsultacji, 

6. Zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, 

7. W przypadku podejrzenia objawów chorobowych u ucznia wdraża procedurę pomiaru 

temperatury ciała ucznia i ewentualnej izolacji z podwyższona temperatura, 



8. Zostaje wyposażony w środki ochrony indywidualnej maseczkę i rękawiczki, 

9. Przestrzega zasady aby w sali znajdowała się odpowiednia liczba uczniów zgodnie z zasadą jedna 

osoba na 4m2, 

10. Zgłasza obsłudze szkoły zakończenie zajęć w sali w celu dezynfekcji sprzętów,  

11. Zapobiega organizowania się większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.  

 

Sposób prezentacji procedury 

 

1. Zapoznanie rodziców/opiekunów, uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi z obowiązującą w 

szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji 

2. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole. 

3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola/szkoły z treścią procedury. 

 

Tryb dokonania zmian w procedurze 

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców. 

Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

 

Procedury wchodzą w życie z dniem: 25.05.2020 r. 

 

 

 

 


