
Procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów              
Szkoły Podstawowej nr 157 w Warszawie 

w okresie występowania stanu epidemii COVID-19 

- KONSULTACJE 

 

▪ Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII. 

▪ Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów. 

▪ Konsultacje są dobrowolne, ich wymiar  będzie uzależniony od potrzeb ucznia                         
i możliwości szkoły. 

▪ Zgłoszenie uczęszczania dziecka zgłaszają Rodzice  poprzez wypełnienie ankiety 
rozesłanej przez szkołę.  Ankiety dotyczące udziału uczniów w konsultacjach będą 
wysyłane raz w tygodniu. 

▪ Przy organizacji konsultacji uwzględnione są  wytyczne Głównego Inspektora 
Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Oświaty. 

▪ Wprowadza się zakaz wstępu do placówki rodziców, opiekunów, osób trzecich.  

▪ Do placówki wstęp będą mieli wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły. 

▪ Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać wyłącznie  uczniowie zdrowi, 
bez objawów choroby zakaźnej.  

▪ Pracownik szkoły będzie termometrem bezdotykowym  mierzył temperaturę 
wszystkim wchodzącym do budynku. Jeśli temperatura ciała wyniesie 36,7 ° lub więcej 
– taka osoba  nie będzie mogła brać udziału w konsultacjach. O zaistniałej sytuacji 
będą powiadomieni Rodzice/Opiekunowie.   

▪ Konsultacje będą odbywały się ściśle  według wcześniej opracowanego i 
przekazanego uczniom i ich rodzicom harmonogramu. 

▪ Przy ustalaniu harmonogramu będą  uwzględnione  zasady: 4 m2 na osobę, 2 m 
dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali 
podczas konsultacji.  

▪ W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą 
organu, prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.  

▪ W miarę możliwości zostaną wyznaczone stałe sale na konsultacje dla tej samej grupy.  

▪ Personel będzie przeprowadzał dezynfekcję wszystkich sprzętów i powierzchni, które 
używane będą przez uczniów  przebywających w placówce (stoły, krzesła, poręcze, 
klamki, włączniki światła, uchwyty, klawiatury).  

▪ Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki przekażą uczniom nauczyciele 
bibliotekarze. 

▪ W szkole będzie wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w 
środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować 
osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

▪ Jeśli w placówce dojdzie do podejrzenia przypadku zachorowania na COVID-19, 
wówczas uczeń  będzie  izolowany od reszty grupy. Do szkoły zostanie wezwany 
rodzic, informowane będą: najbliższa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, organ 



prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Osoba taka powinna jak 
najszybciej opuścić budynek przedszkola.  

▪  Dalsze kroki podejmowane będą w oparciu o decyzję uprawnionych do tego 
organów. Jako placówka zobligowani będziemy do sporządzenia listy uczestników 
opieki i pracowników i podania jej do informacji sanepidu. 

▪ W czasie konsultacji szkoła nie prowadzi żywienia. 

▪ W szkole zostaną wyłączone źródełka wody pitnej. 

 

Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń. 

Uczniu, 

▪ Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich 
harmonogramem i przychodź zgodnie z informacją przekazaną przez szkołę. 

▪ Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś 
na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz 
stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

▪ Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio 
wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

▪ Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz 
mógł ich pożyczać od innych uczniów. 

▪ W drodze do szkoły, w czasie przemieszczania się po budynku szkoły i powrotu ze 
szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.  W czasie 
trwania konsultacji maseczki nie są obowiązkowe. 

▪ Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz 
przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj 
ręce.   

▪ Z szatni korzystaj według dotychczasowych  zasad z uwzględnieniem zachowania 
odpowiedniej odległości. 

▪ Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj 
ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 

▪ Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

▪ Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,                 
w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

▪ Jeżeli będziesz  korzystał z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze 
szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.  Informacja będzie umieszczona przy 
wejściu do biblioteki. 

▪ Po zakończeniu konsultacji bezzwłocznie opuść budynek szkoły.  
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