
 

W związku z umożliwieniem od 25.05.2020 r. stacjonarnych konsultacji dla uczniów klas ósmych, podczas 

pandemii COVID 19, w Szkole Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu wprowadza się 

następujące procedury  

 

I. Procedura prowadzenia konsultacji dla uczniów klas ósmych 

Organizacja i harmonogram konsultacji 

1. Konsultacje dla uczniów klas ósmych organizowane są w Szkole Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima 

we Wrocławiu zgodnie z zapotrzebowaniem, wg poniższego harmonogramu: 

 

  

2. Konsultacje odbywają się wyłącznie za zgodą rodzica ucznia, po uprzednim wypełnieniu stosownej 

dokumentacji, o której mowa poniżej. 

 

3. Chęć uczestnictwa w konsultacjach należy zgłosić prowadzącemu je nauczycielowi za pośrednictwem 

platformy na MS Teams najpóźniej na trzy dni przed planowanymi konsultacjami (do godziny 9:00). Na 

podstawie dokonanych zgłoszeń tworzone są grupy uczniów korzystających z konsultacji. Liczebność 

grupy uczniów korzystającej z konsultacji przedmiotowej w jednym dniu u jednego nauczyciela 

przedmiotu nie może być większa niż 8 osób. 

 

4. Uczniowie przynoszą do szkoły wyłącznie niezbędne przybory potrzebne do uczestnictwa 

w konsultacjach: narzędzie pisarskie, notes/zeszyt. 

 

5. Z konsultacji mogą skorzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, którzy nie mieli bezpośredniego kontaktu 

z osoba chorą, osoba przebywającą na kwarantannie bądź osoba powracającą spoza granic kraju. 

 

6. Do szkoły nie będą wpuszczane osoby z objawami kataru, kaszlu, mający podwyższona temperaturę 

ciała. 

 

Wejście do szkoły i przyjmowanie uczniów na konsultacje  

1. Uczniowie, którym wyznaczono termin konsultacji,  zgłaszają się w szkole nie wcześniej niż 5 minut 

przed planowym rozpoczęciem konsultacji. 

JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI 

PONIEDZIAŁEK, GODZ. 12:00 - 13:30 
 

ŚRODA, GODZ. 12: 00 – 13:30 

WTOREK, GODZ. 12:00 – 13:30 
 

CZWARTEK, GODZ. 12:00 – 13:30 
 

PIĄTEK, GODZ. 12:00 – 13:30  

PONIEDZIAŁEK, GODZ. 13:30 – 15:00 
 

ŚRODA, GODZ. 14:00 – 15:30 



2. Do przedsionka szkoły uczniowie wchodzą pojedynczo. Pozostali uczniowie czekają na zewnątrz 

zachowując dystans społeczny wynoszący minimum 2 metry.  Na teren szkoły wpuszczani są przez 

woźną szkoły lub innego upoważnionego pracownika szkoły.  

3. Uczniowie  przychodzący na konsultacje zobowiązani są zachować dystans społeczny wynoszący 

minimum 2 metry – w odniesieniu zarówno do pracowników szkoły, jak i innych uczniów. 

4.  Rodzice/opiekunowie prawni zobligowani są zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust 

podczas drogi do szkoły, oczekiwania na zajęcia, w trakcie zajęć  oraz podczas powrotu ze szkoły. 

5. Bezpośrednio po wejściu do przedsionka uczeń dezynfekuje ręce, korzystając z udostępnionych w szkole 

środków. 

6. Po wejściu do przedsionka szkoły, przed pierwszymi konsultacjami,  uczeń przekazuje 

woźnej/pracownikowi szkoły wypełnione i podpisane przez rodzica  Oświadczenie  zawierające m.in. 

zgodę na pomiar temperatury (załącznik 1). 

7. Przed pierwszymi konsultacjami rodzic może wypełnić ww. dokumenty w szkole (wydrukowane 

załączniki udostępnione przez woźną). Rodzic, który przyjdzie w tym celu do szkoły, zobowiązany jest do 

zachowania reżimu sanitarnego, tj. zabezpieczenia ust i nosa osłoną, zachowania dystansu społecznego 

wynoszącego minimum 2 metry – w odniesieniu zarówno do pracowników szkoły, jak i uczniów, 

dezynfekcji rąk środkami dostępnymi w szkole zaraz po wejściu do przedsionka. 

8. Po czynnościach dezynfekcyjnych uczniowi mierzona jest temperatura.  Pomiaru dokonuje woźna 

szkolna lub inny upoważniony pracownik szkoły  i wskazanie odnotowuje w indywidualnej karcie 

pomiaru ucznia. 

9. Jeżeli uczeń ma podwyższoną temperaturę lub oznaki kataru, kaszlu nie będzie wpuszczony na teren 

szkoły. Rodzic, powiadomiony telefonicznie o tym fakcie, jest zobowiązany niezwłocznie odebrać ucznia 

ze szkoły. 

10. Uczniowie na konsultacje czekają przed wyznaczoną salą. Ustawiają się przed drzwiami wyznaczonej sali 

w odległości co najmniej 2 metrów od drzwi i co najmniej 2 metrów od siebie. Drogę od przedsionka 

szkoły do wyznaczonej sali  pokonują mając zabezpieczone osłoną nos  oraz usta. 

11. Jeżeli wynik pomiaru temperatury jest właściwy, uczeń samodzielnie, udaje się na wskazane miejsce 

(obszar przy gabinecie, w którym odbywają się konsultacje). W oczekiwaniu na zajęcia, obok jednego 

gabinetu, w którym odbywają się konsultacje, mogą przebywać uczniowie, zabezpieczeni osłoną nosa 

i ust, zachowujący dystans społeczny – minimum 2 metry. 

Przebieg konsultacji 

1. O wyznaczonej godzinie nauczyciel prowadzący konsultacje otwiera drzwi i pierwszy wchodzi do 

gabinetu. Następnie, z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego, pojedynczo wprowadza 

uczniów,  wskazując im zajęcie odpowiednio oddalonych od siebie miejsc.  

 

2. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsc w sali. Uczniowie mogą 

odkryć usta i nos podczas pracy na zajęciach pozostając w bezpiecznej odległości. 



1.  Uczeń ma obowiązek ponownego zakrycia ust i nosa: 

a) gdy podchodzi do tablicy, 

b) gdy podchodzi do niego nauczyciel, 

c) gdy wychodzi do toalety, 

d) przed wyjściem z sali po zakończonych konsultacjach.  

3. Podczas konsultacji uczeń może wyjść do toalety wyłącznie za zgodną nauczyciela prowadzącego 

konsultacje.   

4. Potrzebę wyjścia do toalety należy zgłosić nauczycielowi. Po wyrażeniu zgody uczeń zasłania usta i nos, 

a następnie udaje się do wskazanej toalety.  

5.  Po skorzystaniu z toalety uczeń z zachowaniem reżimu sanitarnego dokładnie myje ręce, z użyciem 

ciepłej wody i mydła, a następnie wraca do sali i dodatkowo dezynfekuje ręce. Po dokonaniu dezynfekcji 

zajmuje swoje miejsce i wówczas może zdjąć maskę ochronną.  

6.  Nauczyciel prowadzący konsultacje każdorazowo przypomina o konieczności zasłaniania lub możliwości 

odsłaniania ust i nosa, a także dezynfekcji rąk po powrocie z toalety. 

7. Na konsultacjach przebywać mogą wyłącznie uczniowie zdrowi, tzn. bez żadnych objawów 

chorobowych, w szczególności wskazujących na choroby zakaźne.  

8. Z konsultacji w szkole nie może skorzystać uczeń: 

a) którego domownik przebywa na kwarantannie,  

b) którego domownik przebywa w izolacji domowej,  

c) którego domownik  jest chory na jakąkolwiek chorobę zakaźną; 

d) którego domownik jest chory - COVID-19; 

e) którego domownicy mieli kontakt z osobą zarażoną; 

f) które miało kontakt z osobą zarażoną; 

g) kaszlące, mające katar; 

h) mające objawy świadczące o chorobie zakaźnej. 

7. Nauczyciel zobowiązany jest wietrzyć salę z częstotliwością 45-minutową. Czas wietrzenia min. 10 

minut. Sala może być wietrzona, jeżeli warunki na to pozwalają, z zachowaniem bezpieczeństwa także w 

obecności uczniów. Po wyjściu ucznia lub grupy uczniów nauczyciel każdorazowo zobowiązany jest 

zdezynfekować blaty stolików, oparcia krzeseł oraz klamki sali.  

Zakończenie konsultacji i opuszczenie szkoły 

1. Po zakończonych konsultacjach, za i pod kontrolą nauczyciela, uczniowie pojedynczo opuszczają salę, 

w której odbywały się konsultacje. 



2. Przed wyjściem z sali każdy uczeń zasłania usta i nos oraz dokładnie dezynfekuje ręce przeznaczonym do 

tego płynem. 

3. Uczniowie wypuszczani są ze szkoły pojedynczo, z zachowaniem właściwych odstępów czasowych oraz 

dystansu społecznego, pod kontrolą woźnej.  

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u ucznia lub personelu 

szkoły w tym zachorowania na COVID-19 

 

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

chorobę zakaźną.  

2. W zajęcia opiekuńcze nie angażuje się pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z  istotnymi 

problemami zdrowotnymi. 

3. W szkole zostało przygotowane pomieszczenie tzw. izolatorium (gabinet pielęgniarki) służące  

do odizolowania ucznia lub pracownika, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to 

jest wyposażenie w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.  

4. W pomieszczeniu tym uczeń z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na 

rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji zobowiązani są 

bezzwłoczne przybyć do szkoły i odebrać dziecko.  

5. Osoba sprawująca opiekę nad uczniem przebywającym w izolatorium zachowuje pełny reżim sanitarny 

włącznie z przestrzeganiem minimalnej 2 m odległości od ucznia.   

6. Rodzice zobligowani są do zapewnienia opieki medycznej dziecku, samodzielnego powiadomienia o tym 

fakcie Sanepidu oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.  

7. Pracownika, będącego na stanowisku pracy, w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów 

sugerujących zarażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się od pracy i odizolowuje  w izolatorium 

(gabinet pielęgniarki). 

8. W przypadku podejrzenia zakażenia, wstrzymuje się  przyjmowanie kolejnych uczniów na konsultacje, 

dyrektor lub osoba uprawniona powiadamia właściwą stację Sanepidu  i wdraża postępowanie zgodne 

z wydanymi instrukcjami i poleceniami. 

9. Obszar, w którym poruszał się  i przebywał pracownik/uczeń zarażony, poddaje się gruntownemu 

sprzątaniu oraz dezynfekcji  powierzchni dotykowych.  

10. Ewentualne wdrożenie dodatkowych procedur następuje na podstawie  zaleceń Sanepidu.   

11. W szkole, widocznym miejscu, umieszczone są potrzebne numery telefonów w tym Sanepidu i służb 

medycznych. 

12. Sprawy wątpliwe dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba rozwiązuje w oparciu 

o uzgodnienia z Sanepidem.  



 

II. Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w czasie trwania konsultacji 

 

1. Szkoła zapewnia konsultacje zgodnie z załączonym harmonogramem  

2. Uczniowie przebywają na konsultacjach w grupach nie większych niż trzyosobowe, w jednej 
wyznaczonej sali, pod opieką jednego nauczyciela.  

3. Minimalna przestrzeń do pracy podczas konsultacji w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 na jednego 
ucznia i każdego nauczyciela lub innego pracownika szkoły. 

4. Do przestrzeni, o której mowa w pkt.3, nie wlicza się pomieszczeń pomocniczych, w tym ciągów 
komunikacyjnych, łazienek, toalet. 

5. Zabrania się wnoszenia przez uczniów na teren szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Uczniowie 
zobowiązani mieć własne przybory szkolne oraz podręczniki i zeszyty.  

6. W trakcie konsultacji zabrania się uczniom i nauczycielom  wzajemnego udostępniania przyrządów 
szkolnych, książek, podręczników i innych przedmiotów.  

7. Obliguje się nauczyciela/woźną oddziałową do wietrzenia sali w czasie konsultacji, co najmniej raz na 45 
minut.  

8. Uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce po wejściu do szkoły. Ponadto dokładnie myją i dezynfekują 
ręce po wyjściu z toalety. 

9. Nauczyciele, uczniowie, woźna, inni pracownicy szkoły podczas poruszania się po ciągach 
komunikacyjnych szkoły, zobowiązani są do zachowania minimum 2 metrów odległości od siebie. 

10. Termometry inne niż bezdotykowe, należy po każdym użyciu zdezynfekować. Termometr bezdotykowy 
należy zdezynfekować każdorazowo po zakończeniu pomiaru w grupie.  

11. W przypadku zaobserwowania niepokojących symptomów podczas pobytu w szkole, ucznia 
niezwłocznie umieszcza się w izolatorium – gabinet pielęgniarki, a następnie powiadamia rodziców 
w celu pilnego odebrania ucznia. Osoba sprawująca opiekę nie może pozostawać w mniejszej odległości 
od dziecka niż 2 metry. 

12. Pomiaru temperatury ucznia dokonuje woźna szkolna lub inny upoważniony pracownik szkoły. 

13. W razie konieczności (np. podczas przeprowadzania zabiegów hig ienicznych) nauczyciel lub pracownik 
szkoły korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek oraz fartuchów ochronnych.  

14. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się instrukcje prawidłowego 
mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego 
zdejmowania rękawiczek. 

15. Prowadzona jest bieżąca dezynfekcja toalety. 

16. Wszelkie prace porządkowe,  ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów 
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, 
zabawek, włączników, itd., dokumentuje się protokolarnie. Czynności te wykonywane są czasie 
nieobecności uczniów w pomieszczeniu lub na zewnątrz szkoły na jej terenie, aby uczniowie nie wdychali 
oparów środków służących do dezynfekcji. 



17. Podczas konsultacji obowiązuje całkowity zakaz spożywania w szkole posiłków. 

 

III. Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi  
1. Rodzice/prawni opiekunowie zobligowani są do pozostawania w stałej  dostępności telefonicznej ze 

szkołą. 
 

2. Rodzice/prawni opiekunowie pozostawiają nauczycielom udzielającym konsultacji aktualny telefoniczny 
kontakt do siebie, tak żeby dostępność była natychmiastowa i zobowiązują się odbierać połączenie. 

 
3. Rodzic/opiekun prawny w razie wezwania, zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania  

przebywającego w izolatorium dziecka. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 

do Procedury prowadzenia konsultacji dla uczniów klas ósmych 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  

 
Ja,.................................................................................................................................................. 
                                                                    (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)  

 
będący rodzicem/ opiekunem prawnym .............................................................................. 
                                                                           (imię i nazwisko dziecka)  

 
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.  

 
Przyjmuję do wiadomości: 

1) możliwość wchodzenia z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły z  zachowaniem zasady – jeden rodzic 

z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieck iem, przy czym zobowiązuję się rygorystycznie 

przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłaniać usta i dezynfekować ręce);  

2) konieczność pilnego  odebrania  dziecka ze szkoły w przypadku pojawienia się u niego  niepokojących objawów 

choroby; 

3) konieczność zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi  do i ze szkoły; 

4) konieczność wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów; 

5) konieczność wyposażenia dziecka w przybory szkolne , tak aby uniemożliwić mu pożyczanie przyborów od innych 

uczniów lub nauczyciela ; 

6) konieczność regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikania dotykania oczu, nosa 

i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy 

podczas kichania czy kasłania); 

7) na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) szkoła  jest 

administratorem danych osobowych. 

Oświadczam, że: 
1) moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaźną;  

2) w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych;  

3) w okresie ostatnich 14-dni nie miał kontaktu z osoba przybywająca spoza granic kraju;  

4) celem zapewnienia szybkiej komunikacji ze szkołą podaję poniższe dane kontaktowe:  

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

………………………………………………………………..............................................; 

5) jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19, w szczególności związanych  

z przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób w jednym czasie  

i miejscu; 

6) zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania w szkole w okresie stanu epidemii; 

7) podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, że fałszowanie dokumentów, poświadczenie 

nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie dokumentu poświadczającego nieprawdę podlega 

odpowiedzialności karnej. 

 

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

data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 
 

 


