
PROCEDURA POSTĘPOWANIA  

PODCZAS KONSULTACJI DLA UCZNIÓW  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO WE 
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W OKRESIE PANDEMII COVID-19 
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I. USTALANIE TEMINU KONSULTACJI  
 
1. Harmonogram konsultacji będzie dostępny w sekretariacie oraz na stronie szkoły.  

2. Rodzic/prawny opiekun bądź sam uczeń zgłasza minimum dzień prędzej do godziny 12 

potrzebę odbycia konsultacji do wychowawcy klasy.  

3. Konsultacje dla uczniów odbywają się według tygodniowego harmonogramu.  

4. W przypadku rezygnacji z odbycia wyznaczonego terminu konsultacji rodzic/prawny opiekun 

bądź sam uczeń niezwłocznie zgłasza ten fakt telefonicznie do sekretariatu szkoły.  

 

II. PRZYJŚCIE UCZNIA DO SZKOŁY  

 

1. Uczniowie oraz towarzyszący im rodzice/prawni opiekunowie mają zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych uczniów i ich 

rodziców/opiekunów prawnych wynoszący min. 2 m. 

2. Przy wejściu do szkoły udostępnia się płyn do dezynfekcji. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów w drodze do 

szkoły i ze szkoły do domu, w tym za założenie dziecku maseczki ochronnej. 

4. Przy wejściu do szkoły należy przedstawić oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów 

(Załącznik nr 1). 

5. Przy wejściu do szkoły uczniowie mają prowadzony przez pracownika szkoły pomiar 

temperatury ciała na podstawie zgody rodzica / opiekuna prawnego. W przypadku braku 

zgody na pomiar temperatury uczeń nie będzie przyjmowane do szkoły. 



6. W przypadku występowania objawów chorobowych (temperatura ciała od 37,5 °C, katar, 

kaszel) uczeń nie będzie wpuszczony na teren szkoły i nie będzie mógł odbyć konsultacji. 

7. Rodzice/prawni opiekunowie przy wejściu do szkoły zgłaszają personelowi szkoły chęć 

odebrania ucznia i czekają na nie przed szkołą z zachowaniem dystansu społecznego do 

innych osób.  

 

III. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK ZAKAŻENIA 
 

1. Jeśli u ucznia zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z 

oddychaniem stosuje się następujące czynności: 

a) Nauczyciel/ personel opiekujący się dzieckiem doprowadza ucznia do izolatorium, które 

znajduje się obok gabinetu pielęgniarki szkolnej, w s. 14, 

b) W przypadku niemożności osobistego doprowadzenia dziecka do izolatorium nauczyciel 

wykonuje telefon na portiernię z prośbą o pomoc. Pracownik portierni idzie do klasy, a jeśli 

brak takiej możliwości, powiadamia sekretariat. 

c) Nauczyciel/ pracownik szkoły zawiadamia dyrektora/ wicedyrektora o złym stanie ucznia. 

d) Dyrektor/ wicedyrektor, a w przypadku ich nieobecności wychowawca powiadamia 

rodziców/ opiekunów prawnych ucznia o złym samopoczuciu oraz informuje o kolejnych 

krokach postępowania. 

e) Wyznaczony przez dyrektora/ wicedyrektora pracownik szkoły zapewnia dziecku opiekę. 

f) Dyrektor/ wicedyrektor powiadamia telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno – 

Epidemiologiczną. 

2. W przypadku gdy dziecko zostało skierowane do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, 

dyrektor szkoły w porozumieniu z właściwym Państwowym Inspektorem Sanitarnym może 

podjąć decyzję o zamknięciu szkoły w celu przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i 

przedmiotów. 

3. Uczeń może ponownie zgłosić chęć obycia konsultacji  po dostarczeniu zaświadczenia o braku 

przeciwwskazań do uczęszczania do szkoły. 

4. Pracownicy szkoły, którzy mają kontakt z uczniem, są zobowiązani do zabezpieczenia się 

środkami ochrony osobistej, które zabezpiecza placówka. 

 

 

 

 

 



IV. BEZPIECZEŃSTWO W KLASACH 
 

1. Zajęcia będą odbywać się w salach lekcyjnych, wyznaczonych w harmonogramie.  

2. Liczebność grupy jest ograniczona wielkością sali, jednak nie może przekroczyć 9 osób. 

3. W sali należy zachować odstęp między osobami 2 m. Przy jednej ławce może siedzieć tylko 1 

osoba. 

4. Podczas zajęć można korzystać wyłącznie z własnych podręczników, materiałów pomocniczych i 

przyborów (długopisów, kalkulatorów itp.). Uczniowie nie wymieniają się przyborami, podręcznikami 

itp. między sobą. 

5. Podczas przerw między konsultacjami uczniowie przebywają na korytarzu szkolnym na parterze z 

zachowaniem minimum 2-metrowego dystansu społecznego.  

6. Możliwe jest korzystanie z dwóch toalet usytuowanych na parterze – oddzielnie dla chłopców i 

dziewcząt. W pomieszczeniu toalety może przebywać jednocześnie tylko 1 osoba, kolejne oczekują 

przed wejściem, zachowując między sobą minimum 2 metry odstępu. Toalety są na bieżące 

dezynfekowane. W pomieszczeniu znajduje się płyn do dezynfekcji rąk i instrukcja prawidłowego 

mycia rąk. 

7. Ograniczona jest aktywność sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.  

8. Sale, w której odbywają się konsultacje, należy wietrzyć co godzinę. 

9. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni szkoły, wynoszący min. 2 m. 

10. Uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły podczas konsultacji muszą mieć maseczki 

zakrywające nos oraz usta.  

 

II. SZYBKA ŚCIEŻKA KOMUNIKACJI Z RODZICAMI. 
 

1. Rodzic/prawny  składa oświadczenie będące Załączniku nr 1. 

2. Oświadczenie jest przekazane przez ucznia przed wejściem do szkoły. Oświadczanie znajdują 

się w sekretariacie szkoły. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani odbierać rozmowy telefoniczne ze szkoły. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani codziennie sprawdzać wiadomości w dzienniku 

elektronicznym. 

 

 

 



Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE  

Ja,......................................................................................................................................................... 

                                                                    (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)  

będący rodzicem/ opiekunem prawnym ............................................................................................. 

                                                                             (imię i nazwisko dziecka)  

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.  

Przyjmuję do wiadomości: 

1) możliwość wchodzenia z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego 

obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z 

dzieckiem, przy czym zobowiązuję się rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności 

(m.in. osłaniać usta i dezynfekować ręce); 

2) konieczność przygotowania dziecka na korzystanie z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu; 

3) konieczność pilnego odebrania dziecka ze szkoły w przypadku pojawienia się u niego niepokojących 

objawów choroby; 

4) konieczność zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi  do i ze szkoły; 

5) konieczność wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów; 

6) konieczność wyposażenia dziecka w przybory szkolne tak aby uniemożliwić mu pożyczanie przyborów 
od innych dzieci; 

7) konieczność regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikania 
dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie, 
odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania); 

8) na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 

r. L 119/1) szkoła  jest administratorem danych osobowych. 

Oświadczam, że: 

1) moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaźną; 

2) w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 

3) celem zapewnienia szybkiej komunikacji ze szkołą podaję poniższe dane kontaktowe: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..............................................; 

4) jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19, w szczególności związanych  

z przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób w jednym czasie  

i miejscu; 

5) zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania w szkole w okresie stanu epidemii; 

6) podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, że fałszowanie dokumentów, 

poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie dokumentu poświadczającego 

nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej. 

............................................................................... 

data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 


