
PROCEDURA ORGANIZACJI KONSULTACJI  
DLA UCZNIÓW KLASY ÓSMEJ  W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SICIENKU  

W CZASIE PANDEMII COVID-19 

opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych 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) 

 

1. W konsultacjach może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

2. W konsultacjach nie może uczestniczyć osoba, która przebywa w domu z osobą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub 

izolacją w warunkach domowych. 

3. Wchodząc do szkoły i sali, uczniowie  zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz 

mają zakryte usta i nos. 

4. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sali, w której odbywają 

się konsultacje po zajęciu miejsc przez uczniów. 

5. Wchodząc do budynku, należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy wejściu. 

6. Uczniowie wchodzą na teren szkoły w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.  

7. Po zakończeniu zajęć uczniowie niezwłocznie opuszczają teren szkoły. 

8. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

9. W grupie może przebywać do 12 uczniów (1 dziecko na 4 m2). 

10. W sali odległości między stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 

ławka szkolna). 

11. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły i ze szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

13. Sala jest wietrzona co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w 

czasie zajęć. 

14. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

15. Uczniowie mają obowiązek: 

• zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do 

toalety lub wyjścia z sali po zakończeniu konsultacji, 



• niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny 

kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub 

chusteczką, 

• konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych osób. 

16. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel informuje o tym dyrektora, 

który zapewnia odizolowanie ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu 

z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. 

17. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej 

sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację 

sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia ucznia – także 

pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu 

ratownictwa medycznego, uczeń udaje się do domu transportem indywidualnym, pozostać w 

domu i skorzystać z teleporady medycznej. 

18. Rodzice wyrażają zgodę na udział dziecka w konsultacjach i na pomiar temperatury ciała. 

19. Szkoła nie zapewnia wody pitnej ani posiłków. 

 

	

 


