
                                  ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS KONSULTACJI 
                                               OD 25.05.2020R. DLA UCZNIÓW KLASY 8 

OD 01.06.2020R. DLA UCZNIÓW POZOSTAŁYCH KLAS 

Informacje ogólne: 

• Od  poniedziałku 25.05. zgodnie z harmonogramem rozpoczęły  się dobrowolne 
konsultacje dla uczniów klas VIII  

• Od  poniedziałku 1.06. w konsultacjach może uczestniczyć każdy uczeń  klas I-VIII.  

Konsultacje są dobrowolne, a nie obowiązkowe. W dalszym ciągu odbywają się konsultacje on-line. 

W konsultacjach może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych.  

W spotkaniu w szkole nie może uczestniczyć uczeń który przebywa na kwarantannie i którego 

rodzina przebywa na kwarantannie. 

Cele konsultacji w szkole to: poprawa ocen i wyjaśnienie zagadnień niezrozumiałych, których 

nie da się rozwiązać poprzez konsultacje on-line. 
 

Podczas konsultacji na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Komornikach obowiązuje  

Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. J.Korczaka w Komornikach z dnia 18 maja 

2020 r. w sprawie: procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19 

Zadania : 

Nauczycieli  

1. Nauczyciele organizują konsultacje dla uczniów według harmonogramu ustalonego przez dyrektora 

szkoły. 

 2. Uzgadniają przez Teams lub e-dziennik termin konsultacji z uczniami i ich rodzicami, określając czas 

trwania spotkania dla każdego z uczniów oraz salę, gdzie odbędą się konsultacje.  

3. Informują ucznia i rodzica, że na konsultacje uczeń pojawia się z wypełnionym Oświadczeniem o stanie 

zdrowia (opakowanym w koszulkę) - dostępnym na stronie internetowej szkoły oraz w Librusie.  

4. Przekazują pracownikom obsługi, nadzorującym wejście uczniów do szkoły, listę imienną uczniów 

zgłoszonych na konsultację z podaniem godziny rozpoczęcia i zakończenia konsultacji. 

 5. Przeprowadzają konsultacje w wyznaczonych salach, przestrzegając, by liczba uczniów podczas 

spotkania nie przekraczała 9 -11(zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi ).  

6. Wskazują uczniom miejsca w sali, dbając, by został między nimi i nauczycielem zachowany dystans 1,5 

m.  

7. Wyrażają zgodę na zdjęcie maseczek i odsłonięcie przez uczniów ust i nosa, po zajęciu przez nich miejsc 

w sali.  

8. Pilnują czasu trwania konsultacji, a po jej zakończeniu wypuszczają ucznia/uczniów z sali, 

uniemożliwiając im kontakt z innymi osobami.  

9. Przebywają tylko w wyznaczonych salach, nie gromadzą się w pokoju nauczycielskim, unikają kontaktu z 

innymi osobami pracującymi w tym samym czasie na terenie szkoły, pamiętają o zachowaniu 

bezpiecznego dystansu 2 m. 

 10. Wchodzą do szkoły wejściem B od ulicy Pocztowej, podpisując/składając oświadczenie o stanie 

zdrowia. Dokonywany jest wówczas pomiar temperatury za pomocą zdalnego urządzenia. Wychodzą ze 



szkoły tą samą drogą z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Pamiętają o zasłanianiu nosa i ust, 

a przy wejściu do szkoły o dezynfekcji rąk.  

11. Przebywają tylko w wyznaczonej strefie szkoły. Nie przemieszczają się bez zgody dyrektora do innej 

strefy.  

Uczniów 

 1. Zgłaszają nauczycielom potrzebę konsultacji, umawiając się przez Teams lub e-dziennik na jej termin.  

2. W dniu konsultacji przychodzą do szkoły na określoną godzinę, nie gromadzą się wcześniej na terenie 

przyszkolnym. 

 3. Wchodzą do szkoły pojedynczo wejściem  głównym A. Jeśli przy wejściu jest więcej osób, zachowują 

bezpieczną odległość 2 m, stając na wyznaczonych liniach. 

 4. Przychodzą do szkoły z zasłoniętymi ustami i nosem, a przy wejściu obowiązkowo dezynfekują ręce.  

5. Oddają wypełniony załącznik nr 1 – oświadczenie o stanie zdrowia i stosują się do wskazówek 

pracownika szkoły.  

6. Udają się bezpośrednio do sali, w której odbywają się konsultacje. 

7. Nie spożywają posiłków na terenie szkoły. Korzystają tylko z wody przyniesionej ze sobą.  

8. Pod żadnym pozorem nie schodzą na parter budynku A, gdzie na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych 

przebywają dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas 1-3.  

9. Po zakończonych konsultacjach opuszczają salę pojedynczo, udając się bezpośrednio do wyjścia 

10.Opuszczają teren szkoły, nie gromadzą się na boisku oraz przed szkołą.  

Rodziców  

1. Współpracują z nauczycielami w zakresie organizacji spotkania konsultacyjnego. 

 2. Nie mają możliwości wejścia na teren szkoły z dzieckiem na konsultacje. Wyjątkiem jest towarzyszenie 

dziecku niemającemu możliwości samodzielnego poruszania się. 

 3. Uważnie zapoznają się z załącznikiem nr 1 – oświadczeniem o stanie zdrowia, wypełniają go i 

podpisują. Dbają, by dziecko zabrało wypełnione druki na konsultację. Bez wypełnionych dokumentów 

dziecko nie zostanie wpuszczone na teren szkoły. 

 4. Informują dziecko o zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i zapoznają je z wytycznymi 

dotyczącymi konsultacji na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19. 

Załącznik 1. Harmonogram konsultacji dla  uczniów klas VIII 

Załącznik 2. Harmonogram konsultacji dla uczniów klas I-VIII 

Załącznik 3. Oświadczenie o stanie zdrowia ucznia korzystającego z konsultacji 


