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PROCEDURA XXIV 
 
 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca konsultacji uczeń – nauczyciel zgodna 

z kalendarzem zmian dotyczących konsultacji uczniów na terenie  

Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku 

 

1.  Cel procedury i zakres stosowania. 

 
W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 

stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wytycznymi GIS, MEN 

i MZ  oraz Rozporządzeniem MEN z dn. 11 marca 2020 r. (z późniejszymi zmianami) 

wprowadzona zostaje procedura mająca na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich 

pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów.  
Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego we Włocławku, rodziców/prawnych opiekunów oraz uczniów.  
Niniejsza procedura dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w czasie korzystania 

przez nich z konsultacji na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego we Włocławku od dnia 25  maja 2020 r. w reżimie sanitarnym. 

 
2.  Sposoby postępowania. 

 

1. Od 25 maja 2020 r. umożliwia się korzystanie z konsultacji uczniom klas ósmych 

w zakresie wszystkich przedmiotów, w tym w szczególności z przedmiotów 

egzaminacyjnych (język polski, matematyka, język angielski) 

2. Od 1 czerwca 2020 r. umożliwia się korzystanie z konsultacji uczniom klas IV – 

VIII w zakresie wszystkich przedmiotów. 

3. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów.  

4. Uczeń w trakcie konsultacji będzie mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, 

usystematyzowania materiału oraz rozmowy z nauczycielem. 

5. Podstawowym celem konsultacji organizowanych uczniom klas VIII jest 

przygotowanie ich do egzaminu ósmoklasisty.  

6. Podstawowym celem konsultacji uczniom klas IV – VIII jest:  uzupełnienie przez 

ucznia treści podstawy programowej nauczania przedmiotu obowiązkowego,  

rozszerzenie przez ucznia treści podstawy programowej nauczania przedmiotu 

obowiązkowego, poprawa oceny proponowanej rocznej, w tym przygotowanie do 

poprawy oceny. 
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7. Informacje o godzinach konsultacji ustalonych dla poszczególnych nauczycieli 

podaje się w dzienniku elektronicznym. 

8. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów, którzy chcą wziąć udział w konsultacjach,  

kontaktują się z nauczycielem prowadzącym konsultacje przez dziennik 

elektroniczny i zgłaszają taką wolę najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym 

terminem konsultacji. 

9. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów powinni podać również nauczycielowi 

prowadzącemu konsultacje zakres potrzebnej konsultacji, aby nauczyciel miał 

możliwość przygotowania niezbędnych materiałów (poprawa pracy klasowej, 

uzupełnienie braków w wiadomościach)  

10. Po zgłoszeniu chęci udziału w konsultacji rodzice otrzymują informację dotyczącą 

szczegółów udziału w konsultacjach, w tym niezbędne oświadczenia do 

wypełnienia. Dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej szkoły. 

11. Uczeń zgłaszający się po raz pierwszy na konsultacje ma obowiązek dostarczenia 

niezbędnych   dokumentów podpisanych przez rodzica/prawnego opiekuna lub 

dokumenty podpisuje rodzic/opiekun prawny przyprowadzający dziecko na 

konsultacje.  

12. Uczniowie przychodzący na konsultacje mają obowiązek posiadania rękawiczek 

jednorazowych oraz maseczki/przyłbicy osłaniającej nos i usta. 

13. Do placówki mogą przyjść tylko uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną oraz uczniowie, których domownicy nie mieli  

styczności z osobami przebywającymi na kwarantannie oraz nie są objęci 

kwarantanną.  

14. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dziecko do placówki są zobowiązani do 

zasłonięcia ust i nosa. Nie ma możliwości wchodzenia rodziców/opiekunów 

prawnych na teren placówki. 

15. Zabronione jest przyprowadzanie dzieci przez osoby chore lub przebywające na 

kwarantannie. 

16. W drodze do i ze szkoły uczniowie mają zasłonięte nos i usta. 

17. Uczniowie zgłaszają się na konsultacje punktualnie.  
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18. Uczniowie na teren szkoły wchodzą głównym wejściem.  

19. Po wejściu na teren placówki uczniowie mają obowiązek dezynfekcji rąk zgodnie 

z instrukcją dezynfekcji. 

20. Przed wejściem na teren szkoły uczniom mierzy się temperaturę ciała 

termometrem bezdotykowym.  

21. Rodzic ma obowiązek podania numerów telefonów pozwalających na szybki 

kontakt w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u ucznia.  

22. W przypadku podwyższonej temperatury (zgodnie z zaleceniami WHO pow. 

37,4
o
C) pracownik odmawia przyjęcia dziecka, a rodzic/opiekun prawny ma 

obowiązek zabrać dziecko do domu. 

23. W przypadku stwierdzenia u dziecka podczas przyjmowania do jednostki objawów 

typu kaszel, duszności, bóle mięśni lub inne objawy infekcji pracownik odmawia 

przyjęcia podopiecznego, a rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zabrać dziecko 

do domu. 

24. W przypadku rezygnacji z udziału w konsultacjach rodzic/prawny opiekun ma 

obowiązek poinformowania o rezygnacji z udziału. Nauczyciel może wtedy 

przyjąć na jego miejsce innego ucznia.  

25. Na terenie szkoły, w ciągach komunikacyjnych uczniowie mają założone 

maseczki/przyłbice.  

26. Na konsultacje z przedmiotu uczniowie są zabierani przez nauczyciela 

prowadzącego konsultacje z holu głównego. 

27. Nauczyciel prowadzący konsultacje odpowiada za całą grupę uczniów będących 

pod jego opieką do momentu opuszczenia terenu szkoły.  

28. W przypadku potrzeby skorzystania z szatni, nauczyciel wraz z grupą uczniów 

schodzi do szatni i dopilnowuje, aby uczniowie skorzystali z niej z zachowaniem 

dystansu społecznego 2 metrów. 

29. W czasie konsultacji uczniowie przebywają w tej samej sali. 

30. Nauczyciel prowadzący konsultacje przekazuje listę uczniów, którzy będą 

uczestniczyć w konsultacjach, osobie pełniącej dyżur w holu szkoły. 
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31. Nauczyciel prowadzący konsultacje ubrany jest w środki ochrony osobistej, takie 

jak maseczka lub przyłbica oraz rękawiczki.  

32. Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego 

minimum 2 metry w drodze do i z sali sali lekcyjnej.  

33. Konsultacje odbywają się z zachowaniem powierzchni 4 m
2
 na osobę, dystansu 

społecznego w stosunku do siebie 2 metrów oraz odstępu między stolikami 1,5 m.  

34. Grupa uczniów nie może przekroczyć liczby 12 w czasie jednej konsultacji.  

35. Przy jednym stoliku może siedzieć tylko jeden uczeń. 

36. Uczniowie przychodzą na konsultacje z własnymi przyborami, zeszytem, książką, 

notesem. Z takich samych, własnych materiałów korzysta w czasie lekcji 

nauczyciel. 

37. Nauczyciel na zajęciach z uczniami ma obowiązek dopilnować, aby uczniowie nie 

pożyczali sobie przyborów i podręczników. 

38. Nauczyciele informują uczniów, którzy przychodzą na konsultacje, jakie 

podręczniki i materiały mają zabrać ze sobą. 

39. Nauczyciel podczas konsultacji stosuje metody i formy pracy, aktywizujące ucznia 

i wspomagające proces nauki, korzysta z pomocy dydaktycznych dostępnych w 

szkole, w tym podręczników i zeszytów ćwiczeń takich samych, z jakich korzysta 

uczeń.  

40. Nauczyciel nie wykorzystuje podczas konsultacji materiałów dydaktycznych, 

które nie są odkażone lub których nie można zdezynfekować. (np. kreda, papier 

ksero). 

41. Sala, w której przebywają uczniowie jest wietrzona przynajmniej raz na 45 minut, 

a w miarę potrzeby w trakcie konsultacji.  

42. W sali, w której prowadzone są konsultacje, uczniowie i nauczyciel mogą zdjąć 

maseczki/przyłbice przy zachowaniu dystansu społecznego. 

43. Nauczyciele na spotkaniach wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa 

obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. 

44. Dopuszcza się organizację zajęć międzyoddziałowych z udziałem uczniów tej 

samej klasy (np. grupę mogą stanowić uczniowie oddziałów klasy czwartej).  
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45. Grupy uczniów uczestniczących w konsultacjach ustalone przez nauczycieli 

szkoły są stałe, a uczniowie nie mogą ich zmieniać bez zgody dyrektora.  

46. Czas trwania konsultacji z jednego przedmiotu nie może przekraczać jednej 

godziny zegarowej.  

47. W ciągu dnia uczeń może odbyć nie więcej niż 5 jednostek lekcyjnych konsultacji. 

48. Podczas przerwy pomiędzy zajęciami uczniowie przebywają pod opieką 

nauczyciela prowadzącego konsultacje. Odpoczywają, zachowując dystans 

społeczny nie mniejszy niż 2 metry. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa pobytu w szkole. 

49. Podczas konsultacji uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykonuje polecenia 

nauczyciela, uzupełnia, utrwala i rozszerza wiedzę i umiejętności.  

50. Nauczyciel prowadzi dokumentację w karcie konsultacji. Do karty konsultacji 

wpisuje obecność ucznia na zajęciach, zakres konsultacji, zakres treści 

programowych. Karta konsultacji jest każdorazowo przekazywana do sekretariatu 

szkoły.  

51. Nauczyciel podczas konsultacji dostosowuje wymagania, uwzględniając 

możliwości emocjonalne, społeczne, rozwojowe oraz potrzeby edukacyjne ucznia.  

52. Uczeń, który podczas konsultacji korzysta z toalety, ma obowiązek dezynfekcji 

rąk zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją. 

53. Po zakończonych konsultacjach uczniowie zakładają maseczki/przyłbice ochronne 

i są odprowadzani przez nauczyciela do wyjścia ze szkoły z zastosowaniem 

dystansu społecznego. W razie potrzeby nauczyciel schodzi z grupą do szatni. 

54. Po opuszczeniu budynku szkoły uczniowie mają obowiązek opuszczenia terenu 

placówki z zachowaniem dystansu społecznego. Zabronione jest gromadzenie się 

uczniów na terenie wokół szkoły.  

55. Po zakończonych konsultacjach wyznaczony pracownik szkoły przeprowadza 

dokładną dezynfekcję pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekuje powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, 

klawiatury, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach. 
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56. W przypadku podejrzenia zarażenia nauczyciela lub ucznia następuje 

natychmiastowa izolacja. O tym fakcie poinformowani zostają rodzice ucznia oraz 

dyrektor placówki.  

 

      3. Obowiązywanie procedury.  

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o świadomości ryzyka 

2. Wyrażenie zgody na pomiar temperatury dziecka  

3. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna  o umożliwieniu szybkiego kontaktu 

z placówką 

4. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o obowiązku powiadamiania szkoły o 

zmianie stanu zdrowia dziecka/rodzica 

5. Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna o braku styczności dziecka z osobami 

chorymi 
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Załącznik nr 1  

 

 

Włocławek, dn. .................................. 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że   

zgłaszając ucznia/uczennicę .................................………............. kl. …… 
(imię i nazwisko dziecka)

  

do udziału w konsultacjach w Szkole Podstawowej nr 14 im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego we Włocławku jestem świadomy/a potencjalnego 

ryzyka z tym związanego, w tym ryzyka zakażenia wirusem COVID-19.  

 

 

 

............................................................... 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 2 

 

 

Włocławek, dn. .................................. 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że  

wyrażając zgodę  na udział ................................................... kl. ……… 
(imię i nazwisko dziecka) 

w konsultacjach na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego we Włocławku wyrażam zgodę na dokonywanie 

pomiaru temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym. 

Zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły 

w przypadku zaobserwowania wystąpienia objawów chorobowych, 

w tym podwyższonej temperatury. 

 

 

 ............................................................... 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 



Wew nęt r z ne  p r o ced ur y be zp ie cz e ńs t wa   w  o kr es ie  pa nde mi i  CO VI D - 19   

 

Załącznik nr 3 

 

 

Włocławek, dn. .................................. 

 

 

 

Oświadczenie  

Oświadczam, iż ze względu na szczególne okoliczności związane 

z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19  zobowiązuję się do 

każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów ze szkoły, a w przypadku 

złego samopoczucia dziecka, do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym  

z wyznaczonego w szkole  pomieszczenia do izolacji.  

 

 

 

 

 

.............................................................. 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

aktualne numery telefonów rodziców 

 

tel. prywatny: 

 

tel.  do pracy:  
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Załącznik nr 4 

 

 

Włocławek, dn. .................................. 

 

 

Oświadczenie 

 
Oświadczam, że zgłaszając udział .................................................... kl. … 

(imię i nazwisko dziecka) 

na konsultacje do Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego we Włocławku  zobowiązuję się do niezwłocznego 

powiadomienia Dyrektora Szkoły w przypadku posiadania 

informacji/wiedzy o możliwości zarażenia się podopiecznych, opiekunów, 

rodziców lub innych osób wirusem COVID-19. 

 

 

.............................................................. 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wew nęt r z ne  p r o ced ur y be zp ie cz e ńs t wa   w  o kr es ie  pa nde mi i  CO VI D - 19   

Załącznik nr 5 

 

 

Włocławek, dn. .................................. 

 

 

 

 

Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna 

 

Deklaruję, że moje dziecko…………………………………… kl. …. 
(imię i nazwisko) 

 jest zdrowe i w domu żadna osoba nie przebywa na kwarantannie. 

Ponadto dziecko w czasie ostatnich dwóch tygodni nie miało styczności 

z osobami przebywającymi na kwarantannie lub osobami powracającymi 

z zagranicy oraz nie miało objawów infekcji. 

 

 

 

 

 

.............................................................. 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 


