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PROCEDURA KONSULTACJI DLA UCZNIÓW 

Szkoły Podstawowej im. Marii  Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej w okresie pandemii  

 

 

I PODSTAWA PRAWNA: 

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. poz. 844 ze zm.). 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
(Dz. U. z 2018 poz. 2410 z póź.zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410). 

4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 poz. 673). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/780  

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781  

8. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół podstawowych 
oraz MEN z dnia 14 maja 2020 r. 

9. Statut szkoły 

 

I.  Zasady przychodzenia/wychodzenia ucznia do/z szkoły 

 

 Przed wejściem do budynku  należy  zdezynfekować ręce, a jeżeli istnieją przeciwskazania 
zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast należy umyć ręce wodą z 
mydłem. 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/780
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781
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 Uczniowie przychodzący do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do 
pracowników szkoły oraz innych uczniów wynoszący min. 2 m. 

 Tylko zdrowi uczniowie przychodzą do szkoły. 

 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przychodzić do szkoły. 

 Rodzice mają bezwzględny zakaz wchodzenia do sal, przemieszczania się po korytarzach 
szkolnych i innych pomieszczeniach szkolnych. 

 Rodzic nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

 Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- 
lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności  
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  
i nosa maseczką).  

 Bezwzględnie należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym 
pomieszczeniu lub przed budynkiem szkolnym.  

 

III. Organizacja konsultacji 

 

 Uczniowie mają możliwość dobrowolnego uczestniczenia w konsultacjach  indywidualnych 
lub grupowych, które odbywać się zgodnie z ustalonym z nauczycielem prowadzącym 
harmonogramem. 

 W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu, 
prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.  

 Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. W czasie konsultacji uczeń 
zobowiązany jest zachować odstęp 1,5 metra od nauczyciela oraz innych uczestników 
konsultacji (1 uczeń – 1 stolik). 

 Uczniowie bezwzględnie stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem i nie 
podają ręki na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust, 
podczas kichania czy kasłania – zasłaniają twarz.  

 Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 
komórkowych, maskotek. 

 Konsultacje będą odbywały  się w wyznaczonych salach. 

 Nauczyciel jest zobowiązany do wyjaśnienia uczniom zasad bezpieczeństwa, jakie obecnie 
obowiązują w szkole. 

 W czasie konsultacji uczniowie nie mogą pożyczać sobie przyborów i podręczników. 

 Sala, w której odbywają się konsultacje, jest wietrzona co najmniej raz na godzinę. 

 
IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia 
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 Podczas pobytu dziecka w szkole, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia 
przez dziecko niepokojących objawów, złego samopoczucia należy odizolować dziecko od 
grupy, poinformować dyrektora oraz telefonicznie rodzica/ prawnego opiekuna o stanie 
zdrowia dziecka i niezwłocznie poprosić aby je odebrali.  

 Dziecko z objawami chorobowymi należy odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub w 
wyznaczonym miejscu wyposażonym w środki ochrony osobistej (fartuch, maseczka, 
przyłbica, rękawiczki, płyn do dezynfekcji) z zapewnieniem minimum 2 m odległości od 
innych osób – gabinet wychowania fizycznego. 

 Opiekę nad dzieckiem sprawuje wytypowany przez dyrektora pracownik szkoły, który 
kontroluje stan zdrowia i temperaturę dziecka.  

 Jeżeli stan zdrowia dziecka pogarsza się, przed przybyciem jego rodzica/prawnego opiekuna 
dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe i przekazuje informacje na temat stanu 
zdrowia dziecka.  

 W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID - 19 lub jej podejrzenia 
rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora 
placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i 
podjęcia odpowiednich działań.  

 Należy skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Świdnicy tel. 
748522091 o poradę lub konsultację w celu wdrożenia odpowiednich procedur. 

 Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w 
części/częściach szkoły, w których przebywała osoba lub dziecko podejrzane o zakażenie i 
zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 
stronie gov.pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl i odnoszących się do osób, które miały 
kontakt z zakażonym.  

 W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, 
dyrektor ma prawo nie wpuścić go do placówki, a rodzica poprosić o zabranie dziecka do 
domu i skontaktowanie się z lekarzem.  

 W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, 
należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci. Dyrektor w porozumieniu z 
właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły 
w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.  

 Obszar, w który poruszał się i przebywało dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 
zdezynfekować powierzchnie dotykowe: klamki, uchwyty, wyłączniki, przyciski itp.  

 Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

 

 

 

 

 


