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ORGANIZACJA KONSULTACJI 

dla uczniów 

w Szkole Podstawowej w Uwielinach 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                     
i zwalczaniem COVID-19, od 25 maja br. możliwe jest organizowanie dla uczniów        
klas VIII, a od 1 czerwca br. dla uczniów pozostałych klas konsultacji szkolnych. 

W związku z powyższym w Szkole Podstawowej w Uwielinach, począwszy                      
od 25 maja br. będą odbywały się (w godzinach 8.00 – 16.00) konsultacje szkolne. 
Konsultacje takie będą dobrowolne, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji 
rodziców/prawnych opiekunów uczniów, którą w formie pisemnej przekażą 
nauczycielowi prowadzącemu konsultacje. 

 Konsultacje będą się odbywały indywidualnie lub w małych grupach liczących      
do 9 uczniów, w salach do nich wyznaczonych w budynku „A”. 

Harmonogram opracuje nauczyciel po konsultacji w sprawie dostępności Sali z 
wyznaczoną osobą z administracji szkoły oraz zebraniu zapotrzebowania od 
zainteresowanych uczniów. 

Dopuszczalne jest przekazywanie wiadomości, na drodze uczeń – nauczycie i 
odwrotnie za pomocą modułu „WIADOMOŚCI” w dzienniku elektronicznym. 

Korzystanie z biblioteki szkolnej określają odrębne wytyczne. 

 

NAUCZYCIELU: 

 Wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego 
zostały wprowadzone. 

 Zorganizuj konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości 
pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).  

 W miarę możliwości dopilnuj, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów  
i podręczników. 

 Wywietrz salę, w której organizujesz konsultacje, co najmniej raz na godzinę. 

 Zwróć uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 

 Unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym 
przypomnij bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć. 
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UCZNIU: 

 Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Poproś nauczyciela o 
ustalenie terminu i miejsca spotkania. 

 Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na 
kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować 
się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

 Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio 
wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

 Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz 
mógł ich pożyczać od innych uczniów. 

 W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans 
społeczny. 

 Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania 
zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce. 

 Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły. 

 Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki 
na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 

 Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

 Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w 
toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

 Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami 
wypożyczania książek – zostały one zmienione. 

 

 W celu zapobiegania zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 rekomenduje i zaleca 
się: 

I. W zakresie warunków sanitarnych: 

 W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, 
którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.  

 Dla pracowników szkoły Dyrektor, a dla uczniów Rodzice zapewnią środki ochrony 
indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy w razie potrzeby). 

 Uczeń jest zobowiązany do pozostania z zakrytym nosem i ustami co najmniej do 
momentu zajęcia miejsca w Sali, w której ma zajęcia. 

 Nauczyciel, wychodząc po ucznia i go odprowadzając, zobowiązany jest do zakrycia 
nosa i ust.  
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 Konieczność stosowania się do instrukcji prawidłowego użytkowania środków 
ochrony indywidualnej. 

 Promowanie zasad higieny i umożliwienie ich realizacji poprzez: 

 wspieranie i promowanie wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasad: 

a. higieny rąk (mycie i dezynfekcja), 

b. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i 
nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić 
chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce), 

 kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, 
maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie: 

a. przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,  

b. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 

c. po usunięciu środków ochrony osobistej, 

 nie nosić biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie 
można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one 
prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk, 

 zapewnione zostaną środki czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy 
wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środki do dezynfekcji, 

 w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia 
oraz informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego 
rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, 

 przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używanie 
odpowiednich środków ochrony indywidualnej. 

 Zapewniona zostanie odpowiednia liczba specjalnie zamykanych i opisanych koszy 
na zużyte środki ochrony indywidualnej. 

 Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, 
wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach. 

 Zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć. 

 Zakaz korzystania z posiłków w trakcie zajęć oraz na terenie szkoły. 

 Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich możliwości 
psychofizycznych, jakie zagrożenie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny 
oraz przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym 
zakresie. 

 Regularne wietrzenie pomieszczeń. 

 Regularne dezynfekowanie (przez obsługę) często używanych powierzchni 
użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne 
jest: 
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 regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, 
poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji, 

 dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i 
myszek, włączników świateł. 

W szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez 
uczestnika (w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed 
rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników. 

 W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika 
zajęć niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym 
pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie 
należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji 
oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-
epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z 
procedurą ogólną. 

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy powinni pozostać w 
domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, 
oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 
999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

 Należy bieżąco śledzić informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.  

 W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na 
stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem 
zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym 
do domu (transport własny lub sanitarny). Zostanie wstrzymane przyjmowanie dzieci 
oraz powiadomiona właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-
epidemiologiczną i ścisłe zastosowanie do wydawanych instrukcji i poleceń. 

 Pracownik będzie oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu (Gabinet 
profilaktyki), w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. 

 Zostanie ustalony obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, 
przeprowadzone rutynowe sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie 
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).  

 Zostaną zastosowane zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 
przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę 
zaistniały przypadek.  

 

II. W zakresie organizacji Szkoły Podstawowej w Uwielinach: 

 Kategoryczny brak wstępu na teren Szkoły Podstawowej w Uwielinach osób, których 
obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć. 
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 Uczniowie wchodzą wejściem „A” (przy sali gimnastycznej), pozostawiają rzeczy w 
przygotowanych boksach i oczekują przy recepcji na nauczyciela. Nauczyciel po 
skończonych zajęciach odprowadza ucznia do recepcji. 

 W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby 
zakaźnej, rodzic/opiekun ucznia zobowiązany jest do pozostawienia go w domu i 
skorzystanie z teleporady medycznej. 

 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. 

 Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej i 
niepedagogicznej będzie możliwy jedynie po uprzednim uzyskaniu ich zgody. 

 Dezynfekowanie rąk przed wejściem na teren jednostki systemu oświaty. 

 W celu szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia w przypadku ich 
złego samopoczucia zobowiązuje się go do podania aktualnego nr telefonu 
nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, pod którym można nawiązać z nim kontakt w 
trakcie trwania zajęć. 

 Śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie 
koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania. 

 

III. W zakresie prowadzenia zajęć z uczniem: 

 Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi i 
młodzieżą uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych od uczestników zajęć oraz 
od kadry prowadzącej te zajęcia. 

 Liczby uczestników zajęć uzależniona jest od Sali,  z zastosowaniem zasady, iż 
minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może 
być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego 
zajęcia oraz pomocy nauczyciela. Zajęcia mogą się odbywać tylko i wyłącznie w 
salch: 

- gabinet logopedy budynek „A” – 2 uczniów 

- świetlica „A” – 2 uczniów 

- sala nr 1 „A” – 9 uczniów 

- sala nr 2  „A” – 9 uczniów 

- sala nr 3 „A” – 9 uczniów 

- sala nr 5 „A” – 9 uczniów 

- sala nr 6 „A” – 9 uczniów 

- sala nr 7 „A” – 6 uczniów 
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- sala nr 8 „A” – 6 uczniów 

- sala nr 9 „A” – 6 uczniów 

- sala nr 11 „A” – 9 uczniów 

- sala nr 12 „A” – 9 uczniów 

- sala nr 14 „A” – 9 uczniów 

- sala nr 15 „A”– 9 uczniów 

 W przypadku zajęć grupowych grupa uczestników zajęć musi być dostosowana do 
potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć. Zaleca się 
pracę indywidualną lub w małych grupach o stałym składzie. 

 Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekować je preparatami na 
bazie alkoholu (min. 60%). 

 Regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego, biurek, stołów, 
klamek, włączników światła, poręczy – będą regularnie przecierane z użyciem wody 
i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najczęściej po każdych zajęciach i przy 
zmianie grupy uczestników). 

 Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób do stosowany do ich potrzeb, o unikaniu 
dotykania oczu, nosa i ust. 

 Dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu 
potrzeb dzieci i młodzieży. 

 Wietrzenie sali, w której przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę. Nie 
rekomenduje się używania klimatyzacji. 

 W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z 
charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania 
zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, praca z uczniem będzie kontynuowana z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

Przydatne informacje można znaleźć po linkami: 

 

- mycie rąk 

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/ 

 

- prawidłowe zdejmowane maseczki 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/  

 

- prawidłowego zdejmowania rękawiczek 
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https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ 
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