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PROCEDURA ORGANIZACJI KONSULTACJI DLA UCZNIÓW                             
W CZASIE PANDEMII COVID-19 

opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r. dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 

 

1. Konsultacje mogą odbywać się on-line lub stacjonarnie w szkole. 

2. Konsultacje mają miały charakter indywidualny, są dobrowolne. 

3. Konsultacje dotyczą wskazanego przez ucznia zagadnienia, które wymaga dodatkowego 

wyjaśnienia przez nauczyciela.  

4. Konsultacje indywidualne odbywają się według harmonogramu ustalonego przez 

nauczyciela i rodziców/opiekunów ucznia. 

 

 

ORGANIZACJA KONSULTACJI NA TERENIE SZKOŁY 

 

1. Uczestnictwo w konsultacjach indywidualnych na terenie szkoły zależy od decyzji 

rodziców dziecka, po dostarczeniu do szkoły podpisanych przez rodzica lub ucznia 

oświadczeń (załączniki 1,2). Podpisane oświadczenia mogą być wysłane na adres 

mailowy szkoły pspsiennica@tlen.pl lub złożone w wyznaczonym miejscu przy wejściu do 

szkoły. 

2. Na konsultacje stacjonarne może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

3. Uczeń/rodzic na dzień wcześniej wysyłając wiadomość do nauczyciela poprzez dziennik 

elektroniczny potwierdza udział w konsultacjach. 

4. Uczeń przychodząc na konsultację ma przygotowane konkretne pytania do nauczyciela 

dotyczące kwestii, których nie zrozumiał w trakcie kształcenia na odległość. 

5. Konsultacje dla jednego ucznia w szkole mogą trwać do 15  minut. 

6. Uczeń musi być wyposażony we własną maseczkę/przyłbicę i rękawiczki ochronne 
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7. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły i ze szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Przynosi plecak wyposażony w niezbędne przybory (ustalone z nauczycielem). Może 

przynieść napój w zamkniętej, podpisanej butelce. 

8. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w 

szkole. W szkole znajduje się termometr bezdotykowy. 

9. Rodzice mają obowiązek zapewnić nauczycielom szybki kontakt poprzez udostępnienie 

aktualnego numeru telefonu obojga rodziców/opiekunów prawnych i odbieranie każdego 

połączenia ze szkoły podczas pobytu dziecka w szkole. 

10. Uczeń przychodzi do szkoły na wyznaczoną w harmonogramie godzinę, bezpośrednio po 

zakończonych konsultacjach uczeń opuszcza szkołę. 

11. Przed wejściem do szkoły upoważniony personel dokonuje pomiaru temperatury ciała 

ucznia. Uczniowie z podwyższoną temperaturą lub wykazujący objawy chorobowe np. 

katar, kaszel, nie będą przyjmowani. 

12. Uczeń po wejściu do szkoły dokonuje wpisu w rejestrze osób wchodzących do szkoły. 

13. Uczeń pozostawia okrycie wierzchnie oraz zmienia obuwie w szatani szkolnej, 

dezynfekuje/ myje ręce.  

14. Na teren szkoły uczeń wchodzi z nauczycielem. Od tego momentu nauczyciel ma 

bezpośrednią opiekę nad uczniem do momentu opuszczenia budynku szkolnego. 

15. Uczeń przebywa z nauczycielem w wyznaczonej sali. 

16. Nauczyciel w trakcie konsultacji wyposażony jest w maseczkę/przyłbicę i rękawiczki 

ochronne. 

17. Po skończonych zajęciach nauczyciel odprowadza ucznia do wyjścia z budynku szkoły 

18. Nauczyciel i uczeń zachowują dystans min. 2 metry. 

19. W sali, w której odbywają się konsultacje należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie dezynfekować. 

20. Salę, w której odbywają się konsultacje wietrzy się co najmniej raz na godzinę. 

21. Wyznaczony personel regularne myje lub dezynfekuje używany sprzęt, biurko, stoły, 

klamki, włączniki światła, po każdych zajęciach. 

22. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z 

charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć 

w sposób zmniejszający ryzyko, kontynuowana jest praca z dziećmi z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 
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HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

1. Przy wejściu do szkoły tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz  

z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do 

szkoły. 

2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły. 

3. Woźna odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali 

lekcyjnych.  Odpowiada ona także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, 

klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników  

w salach. 

4. Woźna jest odpowiedzialna za dezynfekcję przedmiotów używanych przez uczniów. 

5. Monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i 

w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników prowadzi dyrektor 

szkoły. (karta monitoringu) 

6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie 

czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów,  

tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA  

1. Jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel niezwłocznie powiadamia 

dyrektora placówki.  

2. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad uczniem w  odrębnym, 

wyznaczonym i odpowiednio wyposażonym w środki do dezynfekcji, pomieszczeniu (pokój 

logopedy) oraz informuje rodziców/ opiekunów uczniów. 

3. Wyznaczony opiekun dziecka, stosuje środki ochrony indywidualnej: maseczka, przyłbica 

oraz  fartuch oraz w miarę możliwości zachowuje dystans min. 2 metry. 
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4. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu 

rodziców. 

5. Dyrektor powiadamia  o zaistniałej  sytuacji   powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 

w Mińsku Mazowieckim i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

6. Obszar, w którym poruszało się dziecko należy niezwłocznie poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W razie zaleceń państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

7. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,  

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje wicedyrektor lub dyrektor 

wraz z obsługą. 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA                               

U PRACOWNIKA 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika powinien on  pozostać                 

w domu i powiadomić też niezwłocznie dyrektora szkoły. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, dyrektor niezwłocznie odsuwa go od 

pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci do szkoły. 

3. W przypadku opisanym w pkt 1 i 2 – dyrektor wyznacza osobę przejmującą opiekę nad 

grupą dzieci. 

4. Pracownik zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.  

5. Dyrektor powiadamia  o zaistniałej sytuacji   powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 

w Mińsku Mazowieckim i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W razie zaleceń państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek. 
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7. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,  

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje wicedyrektor lub dyrektor 

wraz z obsługą. 

8. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, 

które miały kontakt z zakażonym. 

9. Za przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych 

numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych 

odpowiada sekretariat szkoły . 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM  

LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19: 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni 

oni  przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze 

stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora szkoły. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy                  

i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci. 

3. Pracownik zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.  

4. Dyrektor powiadamia  o tym fakcie  właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)W razie zaleceń państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek. 
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6. Za przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych 

numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych 

odpowiada sekretariat szkoły (przygotowanie). 

7. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,                      

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje wicedyrektor wraz z 

obsługą. 

8. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, 

które miały kontakt z zakażony. 

 

Dodatkowe informacje dla uczniów 

Uczniu: 

1. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje w szkole, a nie możesz przyjść, zgłoś ten 

fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie 

innego ucznia. 

2. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj 

dystans społeczny. 

3. 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. 

4. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy 

kasłania.  

5. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na terenie 

szkoły, korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz  
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Załącznik 1 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 

 
Siennica, dnia ……………….. 

 
 

Imię i nazwisko  ucznia, klasa ………..……………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym po 

przyprowadzeniu dziecka do przedszkola oraz w przypadku zaobserwowania u mojego dziecka 

niepokojących objawów zdrowotnych.  

 

                                ………………………… 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

Oświadczam, że moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Sars – Cov2, oraz że 

nikt z członków mojej najbliższej rodziny i najbliższego otoczenia nie przebywa na kwarantannie, 

nie przejawia widocznych oznak choroby (kaszel, katar, alergia, podwyższona temperatura, 

duszność) 

 

                                ………………………… 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych z reżimem 

sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia 

jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. 

 

                                 ………………………… 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa Sars - Cov2, w mojej rodzinie i  najbliższym otoczeniu mojego 

dziecka. 

 

              

………………………… 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
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Załącznik 2 

 

Siennica, dnia ………………….. 

 

…………………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica 

……………………………………… 

Adres zamieszkania 

……………………………………… 

Telefon kontaktowy 

 

OŚWIADCZENIE 

W związku z możliwością organizacji konsultacji dla uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej                           

im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy, deklaruję udział mojego dziecka:  

 

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

(imię i nazwisko dziecka, klasa) 

w  konsultacjach z przedmiotów: 

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

według ustalonego z nauczycielami przedmiotów harmonogramu. 

 

 

                          

……………………..………… 

       (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
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