
Procedury prowadzenia konsultacji dla uczniów klas IV - VIII  

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie 

 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2019 r. poz.1239), 

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019 r. poz. 

59), 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1148), 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 69), 

5. 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 (Dz. U. 

2020 poz.780), 

6. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r. 

 

§ 1 

Zasady organizacji konsultacji dla nauczycieli 

Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klas IV - VIII -  indywidualnie 

lub grupowo. Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego 

Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Harmonogram konsultacji ustala dyrektor 

szkoły w porozumieniu z nauczycielami. 

Konsultacje prowadzi tylko zdrowy nauczyciel. 

1. Każdy nauczyciel pełni dyżur w wyznaczonej pracowni. 

2. Nauczyciel umawia się z uczniami na konsultację indywidualnie lub w grupie 

do 12 osób. 

3. Konsultacja indywidualna trwa maks. 15 minut, grupowa maks. 30 minut 

4. Pomiędzy konsultacjami wyznaczona jest 10 – minutowa przerwa na 

dezynfekcję i wietrzenie sali. 

5. Każdy nauczyciel ustala własny harmonogram spotkań, biorąc pod uwagę czas 

dyżuru (90 minut), czas trwania konsultacji, liczbę uczniów oraz przerwy.  

 

§ 2 

Zasady uczestnictwa w konsultacjach dla uczniów 

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów 

choroby zakaźnej. 

1. Uczniowie przychodzą na konsultacje 5 minut przed wyznaczoną godziną.  

2. Do budynku szkoły wchodzą wejściem B.  



3. W przedsionku obowiązkowo korzystają z płynu do dezynfekcji rąk / jeżeli 

mają przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, 

myją ręce. 

4. Nie korzystają z szatni. 

5. Uczniowie przechodzą bezpośrednio do sali, w której mają spotkanie. 

6. Podczas konsultacji zachowują 2 m dystansu społecznego pomiędzy sobą. 

Siedzą w ławkach ustawionych w odstępie 1,5 metra.  

7. Uczniowie przynoszą własne przybory i podręczniki – nie pożyczają sobie 

nawzajem. 

8. Uczniowie zachowują dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych 

pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

9. Po skończonej konsultacji uczniowie opuszczają bezpośrednio budynek szkoły  

 

§ 3 

Zasady ogólne 

1. Pracownicy zaopatrzeni zostaną w  środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, 

maseczki ochronne. 

2. Pracownicy obsługi utrzymują czystość w salach do konsultacji, pomieszczeniach 

sanitarnych, ciągach komunikacyjnych. Dezynfekują przed, w trakcie i po 

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

klawiatury, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach.  

3. W czasie konsultacji na terenie szkoły ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz 

do niezbędnego minimum.  

4. W szkole zostanie wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w 

środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować 

osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.  

2. Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się uczniów, rodziców / prawnych opiekunów 

uczniów, nauczycieli i  pracowników szkoły. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych procedurach mają zastosowanie 

„Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Gąbinie w związku z wystąpieniem COVID-19.” 

 

 

 

 

 

 


