
Załącznik nr 1 

do ZARZĄDZENIA NR 20/2019/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2  

im. Św. Kingi  w Kamionce Wielkiej  

z dnia 22 maja 2020  

Procedury prowadzenia konsultacji przez nauczycieli oraz korzystania 

z nich przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Kamionce Wielkiej w 

okresie epidemii lub w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym wirusem 

COVID-19 

1. Konsultacje odbywają się ze wszystkich przedmiotów według ustalonego 

harmonogramu. 

2. Uczeń, który zamierza wziąć udział w konsultacjach, ma obowiązek 

poinformowania nauczyciela przedmiotu o tym fakcie przynajmniej dzień 

wcześniej za pomocą dziennika elektronicznego. Nauczyciel potwierdza przyjęcie 

ucznia na konsultację i tworzy listę uczniów. W konsultacjach na jednej godzinie 

może brać udział maksymalnie 12 uczniów. 

3. W czasie przerwy miedzy konsultacjami z poszczególnych przedmiotów opiekę 

nad uczniami z danej grupy sprawuje nauczyciel, który zakończył konsultacje.  

4. W przypadku zgłoszenia przez ucznia chęci udziału w konsultacjach i niestawienie się  

na nie ucznia, nauczyciel zawiadamia o tym fakcie rodzica. Nauczyciel odnotowuje 

nieobecność ucznia na liście obecności.  

5. Uczniowie podczas konsultacji siedzą w oddzielnych ławkach, stanowiska pracy są 

oddzielone od siebie o min. 1,5 m. 

6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniom nie wolno wymieniać się przyborami 

szkolnymi miedzy sobą. 

7. Na konsultacje może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez żadnych objawów 

chorobowych. 

8. Rodzic, który zdecydował się wysłać dziecko na konsultacje, ma świadomość, że 

szkoła może podjąć następujące działania: 

1. odizolować dziecko, w przypadku zaobserwowania niepokojących 

objawów chorobowych, 

2. wezwać rodzica do natychmiastowego stawienia się w szkole w przypadku 

zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka, 

3. powiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną, w przypadku 

zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych sugerujących zarażenie 

wirusem COVID 19. 

9. Rodzic powinien uczulić dziecko na obowiązujące nowe zasady higieniczne, 

organizacyjne tj.: 

a) zakładanie maseczki na czas przejścia  do szkoły i powrotu do domu, 

b) niepodawanie ręki na przywitanie, 

c) unikanie dotykania oczu, nosa, ust, 



d) mycie rąk przed  zajęciami i po ich zakończeniu oraz po korzystaniu z toalety,  

e) kasłanie, kichanie w tzw. „łokieć”, 

f) niezabieranie do szkoły zbędnych rzeczy, 

g) zgłaszanie nauczycielowi złego samopoczucia (ból głowy, brzucha), 

h) podporządkowanie się poleceniom nauczycieli podczas pobytu w szkole w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa. 

10. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka na konsultacje. 

11. Przed wejściem do szkoły i po wyjściu ze szkoły uczeń powinien skorzystać z płynu 

dezynfekującego do rąk lub wody z mydłem (dostępne w łazience) jeśli ma uczulenie 

na w/w produkt. Uczeń nie może korzystać z szatni szkolnej. 

12. Wszelkie kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się za pomocą dziennika 

elektronicznego lubtelefonicznie. Rodzic nie ma możliwości przebywania na terenie 

szkoły (jeżeli przyprowadza dziecko na konsultacje, czeka na  zewnątrz budynku).  

13. W świetle obowiązujących przepisów dzieci do 13 roku życia korzystające z 

przestrzeni publicznej powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej. 

14. W przypadku prowadzenia konsultacji z wychowania fizycznego obowiązują 

następujące zasady: 

1. konsultacje odbywają się na sali gimnastycznej, 

2. w grupie może przebywać maksymalnie 12 uczniów, 

3. uczeń będzie mógł korzystać ze sprzętu sportowego, który po zakończeniu 

konsultacji zostanie zdezynfekowany, 

4. uczniom podczas konsultacji będzie zapewniony bezpieczny odstęp między 

innymi uczestnikami konsultacji, 

5. obowiązuje całkowity zakaz korzystania z szatni i pryszniców. Uczeń 

zamierzający korzystać ze sprzętu sportowego i wykonywać 

ćwiczenia,przychodzi ubrany w odpowiedni strój (sportowy). Na sali 

obowiązuje obuwie zamienne z jasną podeszwą. 

 

 

Mariusz Popiela 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2  

im. Św. Kingi w Kamionce Wielkiej 

 

 

 

 



 


