Wyciąg z Procedury postępowania […] w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji
Postanowienia ogólne
1. Z zajęć w formie konsultacji mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów
choroby zakaźnej.
2. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy
termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy
uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody
szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).
3. W przypadku gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje
dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na konsultacje
w danym dniu.
4. Nauczyciele regularnie przypominają rodzicom i uczniom o możliwości przychodzenia do
szkoły na konsultacje wyłącznie przez uczniów zdrowych, a także o nieprzychodzeniu do
szkoły przez uczniów, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji –
w takim przypadku uczeń nie powinien uczęszczać na konsultacje.
5. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją
o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego
obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. […]
6. Konsultacje odbywają się według harmonogramu opracowanego przez dyrektora wraz
z nauczycielami i przekazywanego uczniom i rodzicom […]
Sposób organizowania konsultacji
1. Konsultacje skierowane są do uczniów, którzy nie mogą kontaktować się z nauczycielami
poprzez platformy internetowe, nie mają dostępu do internetu, nie mogą korzystać z lekcji
on-line lub muszą napisać sprawdzian, test w obecności nauczyciela.
2. Uczeń musi poinformować nauczyciela o problemie, temacie, który chce rozwiązać na
konsultacjach lub podać informacje z jakiego zakresu czy działu chce napisać test bądź
sprawdzian - na 3 dni przed spotkaniem.
3. Uczeń bierze udział w konsultacjach na podstawie:
- oświadczenia o zdrowiu dziecka (Załącznik nr 1) oraz braku kontaktu z osobami chorymi lub
na kwarantannie,
- deklaracji rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2)
WAŻNE: deklarację i oświadczenie o zdrowiu (Załącznik nr 1 i nr 2) uczeń przynosi za każdym
razem aktualne - nowe, jeśli chce wziąć udział w konkretnych konsultacjach.
4. Konsultacje z nauczycielem danego przedmiotu są możliwe raz w tygodniu.
5. Uczniowie na konsultacje przychodzą punktualnie, nie grupują się przed szkołą, w wypadku
przyjścia kilku osób jednocześnie zachowują zalecany odstęp minimum 1,5 metra.
6. Po wejściu do szkoły dezynfekują ręce, oddają oświadczenie o stanie zdrowia, zmieniają
obuwie (przynoszone na każde konsultacje), ponownie dezynfekują ręce i niezwłocznie
udają się pod salę wyznaczoną w danym dniu na zajęcia.
7. Nauczyciel prowadzący konsultacje powinien zadbać, aby w grupie nie przebywało
jednocześnie więcej uczniów niż wskazuje informacja o liczebności grup znajdująca się

przy danej sali, w której będą odbywać się zajęcia; (w uzasadnionych przypadkach,
za zgodą organu prowadzącego, możliwe jest zwiększenie liczebności dzieci, nie więcej niż
o 2).
8. Minimalna przestrzeń do zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 osobę (uczniów
i nauczycieli).
9. Do przestrzeni, o której mowa w ust. 8 nie wlicza się pomieszczeń kuchni, zbiorowego
żywienia, pomocniczych w tym ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń
porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych. Powierzchnię każdej sali wylicza
się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej.
10. Nauczyciel prowadzący konsultacje powinien wyznaczyć jedną, stałą salę, w której
odbywają się zajęcia z tą samą grupą.
11. Nauczyciel wskazuje uczniom miejsca, które mają zajmować.
12. Uczniowie wchodzą do sali i wychodzą w maseczkach, po zajęciu miejsca w czasie zajęć
mogą zdjąć maseczkę z twarzy.
13. W trakcie konsultacji odległości pomiędzy poszczególnymi uczniami nie powinny wynosić
mniej niż 1,5 m (przy jednym stoliku może siedzieć tylko jeden uczeń).
14. Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć powinny
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Należy poprosić uczniów, by
nie wymieniali się przyborami szkolnymi między sobą. W przypadku gdy uczeń zgłasza
brak w przyborach szkolnych, powinien on zostać uzupełniony za pośrednictwem
nauczyciela prowadzącego zajęcia, który powinien dostarczyć uprzednio zdezynfekowane
przybory.
15. Uczeń nie może przynosić do szkoły zbędnych przedmiotów, w tym telefonów
komórkowych (nie służących prowadzonym konsultacjom).
16. Nauczyciele pilnują, by uczniowie ograniczyli aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi
pomiędzy nimi.
17. Sale, w których organizowane są konsultacje z uczniami, powinny być wietrzone przez
nauczyciela sprawującego opiekę nad daną grupą, co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie konsultacji.
18. Nauczyciel prowadzi zajęcia max 45 minut, może zakończyć zajęcia wcześniej, jeśli
problem do rozwiązania nie wymaga trwania pełnej lekcji.
19. Po zajęciach sala jest każdorazowo dezynfekowana i wietrzona.
[…]

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Ja niżej podpisany/a:
…………………………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego)
oświadczam, że:
1. Moja córka/ mój syn:
…………………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię dziecka)

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej
rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.
Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych,
np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle
mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.
Jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka na
konsultacje w Szkole Podstawowej nr 19 w Sosnowcu w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych
rodzin tj. możliwości zarażenia i zachorowania.
Mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków
ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID-19.
W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (na jego terenie lub poza
nim) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno rodzina dziecka,
jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu,
szkoła zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie
placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.
Dziecko nie jest/ jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.
W sytuacji zarażenia się koronawirusem lub chorobą COVID-19 przez moje dziecko na terenie
placówki, nie będę wnosił/ wnosiła skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 19 w Sosnowcu oraz Organu Prowadzącego, będąc całkowicie świadom/ świadoma
zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.
Deklaruję pobyt dziecka w szkole na konsultacjach z przedmiotu……………………………
w dniu ……………………………..w godzinach: od ……………. do ……………
Aktualny numer telefonu do szybkiego kontaktu ……………………………………

…………………………………
miejscowość, data

…………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 2
DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Ja niżej podpisana/podpisany:
……………………………………………………………………………………………….
oświadczam, co następuje:
1. Zostałem/am poinformowany/na i zapoznałem/łam się z Procedurami bezpieczeństwa
w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 19 im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu
2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur Bezpieczeństwa na terenie szkoły,
przede wszystkim:
3. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego
dziecka, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości powyżej
37 stopni C, w drodze jednostronnej decyzji dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do
placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych, po
okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jego stan zdrowia, umożliwiający
ponowne przyjęcie.
4. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika placówki z użyciem
bezdotykowego termometru. Przyjmuję do wiadomości, że placówka zaleca, aby regularnie
monitorować temperaturę ciała i dokonywać jej sprawdzenia co najmniej dwa razy dziennie,
min.:
a. przy wejściu i wyjściu dziecka z placówki,
b. w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.
5. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczenia.
a. przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu,
podwyższonej temperatury ciała,
b. natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek
oznak chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu w placówce.

…………………………………
miejscowość, data

…………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

