
Procedury przeprowadzenia konsultacji z uczniami w Szkole Podstawowej
 im. Królowej Jadwigi w Rudniku Szlacheckim w okresie tymczasowego

zawieszenia zajęć stacjonarnych w placówce.

1.  Od  25  maja  2020  r.  umożliwiamy  uczniom  klasy  VIII  uczestnictwo  na  terenie  szkoły
w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.

2. Od 1 czerwca 2020 r. umożliwiamy uczniom wszystkich klas uczestnictwo na terenie szkoły
w konsultacjach indywidualnych lub małych grupach ( do 12 osób).
3. Konsultacje odbywają się wyłącznie według ustalonego przez dyrektora harmonogramu.
4. Udział w konsultacjach, ze względu na ograniczoną ilość na zajęciach, możliwy jest wyłącznie
po wcześniejszym zgłoszeniu takiej woli przez ucznia lub rodzica do wychowawcy klasy. Barak
takiego zgłoszenia jest równoznaczny z rezygnacją z konsultacji.
5. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów.
6. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz nauczyciele, którzy są objęci kwarantanną
lub izolacją, albo mają objawy choroby zakaźnej. Rodzice ucznia i nauczyciele składają odnośnie
tego  stosowne  oświadczenie.  Oświadczenie  podpisane  przez  rodzica  ucznia,  uczeń  składa  na
pierwszej  konsultacji  (wzór  oświadczenia  dla  ucznia  stanowi  załącznik  nr  1,  oświadczenie  dla
nauczyciela załącznik nr 2).
7.  Wszyscy  wchodzący  do  budynku  szkoły  mają  bezwzględny  obowiązek  dezynfekcji  rąk
(przy wejściu umieszczony jest płyn do dezynfekcji).
8. jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że uczeń jest chory i może zarazić inne osoby, nie zostanie
wpuszczony do szkoły, a rodzic zostanie poproszony o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie
się z lekarzem.
9.  Uczniowie,  pracownicy szkoły oraz  inne osoby wchodzące  do budynku szkoły zobowiązane
są posiadać środki ochrony osobistej tzn. rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice.
10. Uczniowie wchodzą na konsultacje wejściem głównym.
11. W okresie konsultacji uczeń nie ma obowiązku zmiany obuwia.
12.  Uczeń  po  przybyciu  do  szkoły  udaje  się  bezpośrednio  do  sali,  w  której  maja  odbywać
się konsultacje i przebywa tam pod opieką nauczyciela.
13. Zajęcia odbywają się wyłącznie w wyznaczonych w harmonogramie salach.
14.  Po  zakończeniu  zajęć  nauczyciel  prowadzący  konsultacje  kontroluje  bezpieczne
przemieszczanie się uczniów do wyjścia ze szkoły.
15.  Nauczyciel  zobowiązany  jest  przybyć  do  szkoły  na  konsultacje  min.  10  minut  przed  ich
rozpoczęciem. Nauczyciel oczekuje na uczniów w sali, w której mają się odbyć konsultacje.
16. W czasie przerw w konsultacjach uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela prowadzącego
zajęcia.
17. Ilość uczniów w danej grupie na konsultacjach nie może przekraczać 12 osób z jednoczesnym
zachowaniem przelicznika 4m2 powierzchni na ucznia.
18. Osoby prowadzące zajęcia i uczniowie uczestniczący nie powinni nosić biżuterii na rękach tzn.
pierścionków, zegarków, bransolet, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie i dezynfekcję rąk.
19. Zaleca się w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz
informowanie dzieci o konieczności stosowania tego rozwiązania.
20.  W pomieszczeniach  sanitarno  –  higienicznych  w  budynku  szkoły  wywieszone  są  plakaty
z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, oraz dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk
Nauczyciele i uczniowie przed rozpoczęciem zajęć i w razie potrzeby w czasie ich trwania myją
i dezynfekują ręce.
21. Uczestnicy zajęć pamiętają o higienie dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy
zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę
do kosza i umyć ręce).



22. Podczas zajęć i przerw nie wolno korzystać z telefonów komórkowych.
23. W czasie zajęć uczniowie korzystają wyłącznie z własnych przyborów i podręczników.
24.  Prowadzący  zajęcia  zobowiązany  jest  do  dbania  o  zachowanie  odpowiedniego  dystansu
społecznego między uczestnikami zajęć, minimum 2 metry.
25. Każdy uczeń w sali zajmuje osobną ławkę.
26.  Sale,  w  których  odbywają  się  zajęcia,  wietrzone  są  co  najmniej  raz  na  godzinę  w  czasie
przerwy.
27.  Na  terenie  szkoły  codziennie  prowadzone  są  prace  porządkowe,  ze  szczególnym
uwzględnieniem  utrzymania  czystości  ciągów  komunikacyjnych,  dezynfekowanie  powierzchni
dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i blatów w salach, pokręteł
baterii. Po skończonych zajęciach sala jest dezynfekowana.
28.  W szkole  wyznaczone  jest  pomieszczenie,  w  którym  w  przypadku  stwierdzenia  objawów
choroby nastąpi  natychmiastowe  odizolowanie  podejrzanej  o  chorobę  osoby.  W takiej  sytuacji
zawiadomiony  zostanie  rodzic  bądź  osoba  wskazana  do  kontaktu,  oraz  stacja  sanitarno
– epidemiologiczna w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą
ogólną.
29. Przy wejściu do szkoły i w sekretariacie umieszczone są potrzebne numery telefonów do:
- organu prowadzącego,
- stacji sanitarno- epidemiologicznej,
- odpowiednich służb mundurowych,
30. W szkole przygotowane są numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicami.
31. Istnieje zakaz wstępu na teren szkoły osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia
realizacji zajęć. Drzwi są zamknięte, a kontrolę wejścia prowadzą pracownicy obsługi.



Załącznik nr 1

Oświadczenie rodzica ucznia w związku z udziałem dziecka w konsultacjach na
terenie szkoły w czasie zawieszenia zajęć.

1. Oświadczam, że u mojego dziecka nie występują objawy wskazujące na występowanie choroby
zakaźnej.
2. Oświadczam, że w dniu przybycia dziecka na konsultacje dokonałem pomiaru temperatury ciała
dziecka i nie jest ona wyższa niż 37 stopni Celsjusza.
3. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni moje dziecko, ani inni domownicy nie mieli kontaktu
ze zdiagnozowaną osobą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
4. Oświadcza, że ani moje dziecko ani nikt z domowników nie jest objęty kwarantanną.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z procedurami bezpieczeństwa podczas prowadzenia konsultacji
w związku z zagrożeniem  koronawirusem i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

…....................................
podpis rodzicami



Załącznik nr 2

Oświadczenie nauczyciela w związku z prowadzeniem zajęć bezpośrednio z
uczniami w czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych.

1. Oświadczam, że nie występują  u mnie objawy wskazujące na występowanie choroby zakaźnej.
2. Oświadczam, że w dniu prowadzenia konsultacji dokonałem/am pomiaru temperatury własnego
ciała  i nie jest ona wyższa niż 37 stopni Celsjusza.
3.  Oświadczam,  że  w  ciągu  ostatnich  14  dni  ja,  ani  inni  domownicy  nie  mieli  kontaktu  ze
zdiagnozowaną osobą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
4. Oświadcza, że ani ja, ani nikt z domowników nie jest objęty kwarantanną.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z procedurami bezpieczeństwa podczas prowadzenia konsultacji
w związku z zagrożeniem  koronawirusem i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

…....................................
podpis nauczyciela



Harmonogram konsultacji dla uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej im Królowej Jadwigi w
Rudniku Szlacheckim od dnia 25 marca 2020 r. 

przedmiot nauczyciel Termin i forma sala

j. angielski P. Mozgawa 26.05.2020 r.
godz. 8.00 - 10.00
10 min. przerwy
forma grupowa

20

chemia I. Majewska -
Mroczek

26.05.2020 r.
godz. 10.10 – 11.00
forma indywidualna

20

matematyka T. Karamon 28.05.2020 r.
godz. 9.00-11.00
forma grupowa

20

j. polski B. Wielgus 28.05.2020 r.
godz. 11.10 – 13.00

forma grupowa

20



Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia
koronawirusem na terenie Szkoły Podstawowej 

m. Królowej Jadwigi
w Rudniku Szlacheckim.

1.  Uczniowie  i  pracownicy  w  przypadku  pojawienia  się  u  nich  niepokojących  objawów
sugerujących  zakażenie  koronawirusem  (gorączka,  kaszel,  duszności)  nie  przychodzą  do
szkoły/pracy  lecz  pozostają  w  domu  i  kontaktują  się  telefonicznie  ze  stacja  sanitarno  –
epidemiologiczną oraz najbliższym oddziałem zakaźnym.
2.W przypadku stwierdzenia u ucznia przebywającego na terenie szkoły niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie umieszczony w izolatorium, do
czasu  przybycia  rodzica/opiekuna  prawnego  ucznia.  Rodzic  ucznia  zostaje  telefonicznie
poinformowany o zaistniałej sytuacji.
3. W szkole znajduje się pomieszczenie zwane „izolatorium” wyposażone w płyn do dezynfekcji,
rękawiczki, maseczki ochronne. Przeznaczone jest ono do izolacji osób, zarówno pracowników, jak
i uczniów, u których stwierdzono niepokojące objawy ze strony układu oddechowego.
4.  W szkole  (przy  wejściu  do  budynki  oraz  w  sekretariacie)  znajduje  się  wykaz  niezbędnych
numerów  telefonów,  w  tym do  stacji  sanitarno  –  epidemiologicznej,  służb  medycznych,  które
powinny  zostać  powiadomione  w  sytuacji  podejrzenia  przebywania  na  terenie  szkoły  osoby
zakażonej koronawirusem.
5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy. Jednocześnie wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych
grup uczniów do szkoły.
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczeń z podejrzeniem zachorowania
zostaje  poddany  gruntownemu  sprzątaniu,  a  powierzchnie  dotykowe  (klamki,  poręcze,  blaty,
uchwyty itd.) dezynfekcji.
7. W przypadku niejasności, o wdrożeniu dodatkowych procedur, decyduje dyrektor po zasięgnięciu
informacji u powiatowego inspektora sanitarnego.


