
Zasady prowadzenia stacjonarnych konsultacji   

w czasie pandemii covid-19 

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach 

Opracowane na podstawie rekomendacji GIS, MEN i MZ 
 

Podstawa prawna: 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 401 ze zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

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

• wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla szkół 

podstawowych – edukacja wczesnoszkolna wydane na podstawie art. 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 

i 567) 

 
I. Informacje ogólne. 

1.Od 1 czerwca br. możliwe jest organizowanie dla uczniów stacjonarnych konsultacji  w szkołach, 

których działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.   

2. Zajęcia te będą prowadzone w uzgodnieniu  z Dyrektorem  szkoły, który opracowuje harmonogram 

konsultacji według zapotrzebowania, zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ. 

3. Zajęcia mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo ucznia w tych zajęciach na terenie szkoły jest    

uzależnione od woli Rodzica. 

4. Warunkiem uczestnictwa w stacjonarnych  konsultacjach jest zgłoszenie dyrektorowi szkoły 

chętnego do udziału ucznia oraz wypełnienie przez rodzica  i odesłanie przeze-dziennik min. 2 dni 

wcześniej:  

 „ Oświadczenia rodziców/ opiekunów prawnych” – zał. nr 1 ,  „Zgody na udział w konsultacjach” 

– zał. nr 2 oraz „Deklaracji Rodzica” – zał. nr 3.   

Brak dostarczonych w  ustalonym terminie podpisanych dokumentów skutkuje 

niezakwalifikowaniem ucznia do udziału w konsultacjach.  

5.  Zabrania się wstępu  na teren szkoły  osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia 

realizacji organizowanych zajęć. 

 

II. Warunki prowadzenia konsultacji. 

1. Konsultacje mają charakter dobrowolny i są organizowane dla uczniów, którzy zostali zgłoszeni 

przez e-dziennik.. 

2. Uczniowie korzystają z konsultacji za zgodą rodziców. 

3. Konsultacje służą wyjaśnieniu trudnych dla uczniów kwestii, usystematyzowaniu materiału lub 

umożliwieniu poprawy oceny na potrzeby klasyfikacji. 

4. Dyrektor szkoły ustala harmonogram konsultacji uwzględniają potrzeby uczniów oraz możliwości 

organizacyjne szkoły; w pierwszej kolejności umożliwia się organizację konsultacji z przedmiotów 

zdawanych na egzaminach. 

5. Miejsce, data i godziny trwania konsultacji  zostaną z wyprzedzeniem przekazane za 

pośrednictwem e-dziennika do wiadomości rodzicom, którzy zgłoszą chęć udziału swoich dzieci. 

6. Harmonogram może być modyfikowany w miarę potrzeb. 

7. Uczeń jest zobowiązany do udziału w konsultacjach, jeśli wcześniej zgłosił taką potrzebę. 

8. Uczeń może zrezygnować z konsultacji najpóźniej do godz. 10.00 dzień przed wyznaczonym 

terminem, wysyłając wiadomość do nauczyciela prowadzącego konsultacje. 

9. W konsultacjach mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi.    



 (w zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą 

chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie, a także  osoby, 

które są objęte kwarantanną lub izolacją, albo mają objawy choroby zakaźnej). 

10. Konsultacje będą prowadzone grupowo w stałej, wyznaczonej sali. 

11. Następne konsultacje, w tej samej sali i w tym samym dniu dla innych osób, dla nowej grupy, 

mogą się odbywać po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych  

i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji. 

12. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę. 

 W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla ucznia, a stanowiskiem nauczyciela  powinna  

wynosić min. 1,5 m .  

13. Salę należy wietrzyć  co najmniej raz na godzinę lekcyjną,  a w razie potrzeby częściej. 

14. W czasie zajęć należy ograniczyć wszelkie aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi 

pomiędzy uczniem, a nauczycielem. 

15. Przed konsultacjami oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, także w ich trakcie nauczyciel prowadzący 

przypomina uczniowi, o zasadach higienicznych obowiązujących w związku z obecną sytuacją 

epidemiologiczną, w tym o: konieczności częstego mycia/dezynfekcji rąk, unikania dotykania 

oczu, nosa i ust, używania środków ochrony osobistej oraz higienie dróg oddechowych podczas 

kaszlu i kichania. 

16. W czasie zajęć zarówno nauczyciel, jak i uczniowie używają środków ochrony indywidualnej 

(maski osłaniające nos i usta lub przyłbice, rękawiczki jednorazowe).  

17. Dopuszcza się chwilowe zdjęcie maseczki i/lub rękawiczek jednorazowych, jeśli wymaga tego 

rodzaj prowadzonych ćwiczeń, zadań do wykonania przez ucznia biorącego udział w zajęciach. 

(Zdjęte rękawiczki jednorazowe należy wyrzucić do zamykanego, wyłożonego workiem 

foliowym, kosza na odpady. Po zakończeniu ćwiczenia należy założyć nowe rękawiczki 

jednorazowe). 

18. Sprzęt wykorzystywany w czasie zajęć z danym uczniem- np. klawiatura i myszka komputerowa, 

pomoce dydaktyczne - po zajęciach winny pozostać na blacie stołu, by mogły zostać 

zdezynfekowane przez  wyznaczonego pracownika obsługi środkami zapewnionymi przez 

Dyrektora placówki lub odłożone na 72 godz. okres kwarantanny.  

19.  Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć powinny znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze.  Należy poprosić uczniów, by nie wymieniali się 

przyborami szkolnymi między sobą. W przypadku gdy uczeń zgłasza brak w przyborach szkolnych, 

powinien on zostać uzupełniony za pośrednictwem nauczyciela prowadzącego zajęcia, który powinien 

dostarczyć wcześniej zdezynfekowane przybory. 

 

III. Przyjście do i wyjście ze szkoły.  

1. Rodzic ucznia, który będzie korzystał z konsultacji zobowiązany jest do zapoznania się z  

„Zasadami prowadzenia stacjonarnych konsultacji  w Szkole Podstawowej nr 4 im. Osła Białego w 

Czechowicach-Dziedzicach w czasie pandemii covid-19” oraz zastosowania się do jej wytycznych.  

2. Uczeń może wejść  na teren szkoły tylko w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły, a po 

zakończeniu konsultacji  ma obowiązek niezwłocznego opuszczenia terenu szkoły. 

3. Przed posłaniem dziecka do szkoły rodzic ( prawny opiekun) zobowiązany jest zmierzyć dziecku 

temperaturę i jeśli wynosi ona co najmniej 37,5o C. To ma obowiązek pozostawić dziecko w domu.  

4. Rodzice przysyłają do szkoły TYLKO DZIECI ZDROWE, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. KATAR TO TAKŻE CHOROBA. W przypadku stwierdzenia  

u dziecka alergii (np. przewlekły katar lub kaszel) rodzice są zobowiązani do przedłożenia 

zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego alergię powodującą takie objawy. 

5. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w szkole 



nauczyciel może nie przyjąć dziecka, u którego widać wyraźne objawy infekcji. 

6. W ustalonej  przestrzeni wspólnej szkoły (przedsionek), wyznaczony pracownik  dokonuje pomiaru 

temperatury u ucznia. Pomiar każdorazowo zapisywany jest na karcie pomiaru temperatur.  

7.  Uczeń przychodzący do szkoły na konsultacje  jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk przy 

wejściu na teren szkoły oraz  bezpośrednio przed rozpoczęciem  zajęć.  

 

IV. Dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni wspólnych.  

1. W ustalonej i oznaczonej „Przestrzeni wspólnej”  tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz  

z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły. 

2. Personel pomocniczy szkoły odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby wszystkie osoby 

dezynfekowały dłonie przy wejściu,   zakrywały usta i nos i nie przekraczały obowiązujących stref 

przebywania. 

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

po przyjściu do szkoły i po skorzystaniu z toalety. 

4. Sprzątaczka odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, ciągów komunikacyjnych, toalet. Odpowiada ona także za 

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

stolików, poręczy krzeseł, włączników, klawiatur w salach.  

5. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy zobowiązani są używać środków 

ochrony osobistej, w tym rękawiczek jednorazowych, osłon na usta i nos. 

6. Mycie i dezynfekcja sal i łazienek odbywa się co najmniej dwa razy dziennie, w czasie gdy w 

pomieszczeniach nie przebywają żadne osoby. 

7. 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 uczniowie nie byli narażeni 

na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia. 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Nie angażuje się  w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z 

istotnymi problemami zdrowotnymi. 

3. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie – gabinet pielęgniarki  , w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zdiagnozowania objawów chorobowych. 

4. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora szkoły lub 

wicedyrektora.  

5. Dyrektor lub wicedyrektor  wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad uczniem w 

izolatce, informuje rodziców bądź opiekunów. 

6. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców. 

7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy i wstrzymuje 

przyjmowanie dzieci do szkoły.  

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

epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  

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

zgodnie z funkcjonującymi w szkole 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. 

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

przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje dyrektor wraz z obsługą. 

 

VI.  Postępowanie w przypadku podejrzenia u ucznia zarażenia koronawirusem. 

1. W przypadku zauważenia objawów: 

✓ gorączka powyżej 37,5oC 

✓ kaszel 

✓ duszności 

✓ katar, biegunka, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne 

nietypowe, niepokojące zachowania dziecka należy zawiadomić dyrektora  szkoły oraz rodziców 

dziecka – jak najszybciej. 

2. Ucznia z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając go w przygotowanej 

izolatce – gabinet pielęgniarki. Uczeń pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego 

przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (kombinezon , 

maska, przyłbica). Zalecana odległość od ucznia – 2m. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym 

czasie nie może przebywać żadna inna osoba. 

3. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia SANEPID oraz organ prowadzący.  

4. Po przyjeździe rodziców uczeń pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o dalszym 

postępowaniu. 

5. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, organem prowadzącym i o 

podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły. 

 
 

 
 

 

 

  



załącznik nr 1 

Oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych 

 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn 

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

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie 

przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. 

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych (podwyższona 

temperatura, kaszel, katar, alergia*). 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie 

dziecka do Szkoły Podstawowej nr  4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dz. w aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej. 

Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i 

naszych rodzin tj: 

- mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję 

sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia Covid–19 

- w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole  (nie tylko na terenie) 

personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaję sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie 

zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę. 

- w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu szkoła zostanie 

zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie szkoły oraz ich rodziny i najbliższe 

otoczenie przechodzą kwarantannę. 

- w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta 

zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki 

ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy. 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, 

pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z 

obecnej sytuacji w kraju. 

*Jako objawy infekcji rozumie się np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból 

gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe, niepokojące zachowania dziecka. 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce Procedur  związanych z reżimem 

sanitarnym przede wszystkim: posyłania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, 

podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie 

wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuję do wiadomości i 

akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danych dniu 

przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 4 dni. 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki poprzez kontakt telefoniczny o wszelkich zmianach w 

sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś z mojej rodziny 

zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na Covid-19. 

Nr telefonu do szybkiej komunikacji ( w razie pilnej potrzeby skomunikowania się z rodzicem/prawnym 

opiekunem) 

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

………………………………………………………………………………………… 
(Data, Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 



załącznik nr 2 

 

Czechowice-Dziedzice,........................................... 

 

………………………………………………………… 

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

………………………………………………………….  

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

(nazwisko i imię rodzica , 

 adres  

aktualny telefon kontaktowy) 

 

 

Zgoda rodziców / prawnych opiekunów 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka...................................................................................... 

ucznia/uczennicy klasy.................................   w konsultacjach  

organizowanych stacjonarnie w Szkole Podstawowej nr 4 im. Orła Białego   w Czechowicach-

Dziedzicach  od 01.06.2020. 

Zobowiązuję się do zaopatrzenia mojego dziecka w środki ochrony indywidualnej - maseczka 

osłaniająca nos i usta lub przyłbica oraz 2 pary rękawiczek jednorazowych (na wypadek, gdyby 

zaistniała potrzeba zdjęcia rękawiczek i założenia nowych). 

 

 

……………………………………………………………… 

( czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

  



załącznik nr 3 

 

Czechowice-Dziedzice, …………… 

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

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

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

            (Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodziców)  
 

 

DEKLARACJA RODZICA 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 

⎕  Zapoznałem/am się z treścią „Zasad prowadzenia stacjonarnych konsultacji w Szkole 

Podstawowej nr 4 im. Osła Białego w Czechowicach-Dziedzicach w czasie pandemii covid-

19” 

 

 

⎕ 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa  

i zasad związanych z reżimem sanitarnym a przede wszystkim: przyprowadzania do szkoły 

tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, (bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała) 

oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek 

oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. 

 

 

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby  

u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki  

i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych. 

 

 

⎕ Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym przy wejściu 

dziecka do szkoły oraz razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów 

zdrowotnych w trakcie pobytu w szkole.  

⎕ Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej 

odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w moim najbliższym 

otoczeniu. 

 
 

 

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

        (czytelny podpis matki/ojca) 

 


