
KONSULTACJE W SZKOLE  

PROCEDURY POSTEPOWANIA OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W PIOTRKOWICACH  

OD 25 MAJA 2020 R. 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Piotrkowicach. 

2. Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Piotrkowicach. 

3. Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

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

choroby zakaźnej.  

5. Konsultacje grupowe i indywidualne przebiegają według ustalonego harmonogramu, 

który jest upowszechniony wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców za pomocą 

strony internetowej szkoły. 

6. Na konsultacje przychodzą uczniowie, którzy wcześniej zgłosili wychowawcom chęć 

w nich uczestniczenia. Wcześniejsza deklaracja udziału uczniów w konsultacjach jest 

niezbędna do opracowania harmonogramu zajęć i podziału na grupy. 

 

Zasady przebywania uczniów w budynku szkoły 

 

1. Do szkoły nie będą wpuszczani uczniowie z objawami wskazującymi na infekcję, a także 

których członkowie rodziny przebywają na kwarantannie. 

2. W wejściu do szkoły wyznaczona przez dyrektora osoba dokonuje pomiaru temperatury 

wchodzącemu. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia podczas 

wpuszczania go do szkoły pełniący dyżur przy drzwiach pracownik, nie pozwala wejść 

uczniowi dalej na teren szkoły - zatrzymuje go przy wejściu oraz natychmiast informuje 

dyrektora szkoły lub jego zastępcę o zaistniałej sytuacji. 

3. Dyrektor szkoły podejmuje działania zgodnie z procedurami postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia COVID-19. 

4. Do budynku uczniowie wchodzą pojedynczo z zachowaniem 2 m dystansu społecznego 

pomiędzy osobami. 

5. Po wejściu każdy jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk zgodnie z zamieszczoną przy 

wejściu instrukcją. 

6. Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach. 

7. Udają się na konsultacje do wyznaczonych sal. W salach zajmują stałe miejsca. 

8. Do wyznaczonej sali uczniowie wchodzą pojedynczo z zachowaniem 2 m dystansu. 

9. W grupie może przebywać do 12 uczniów, w przydzielonej na stałe sali, z uwzględnieniem 

zasad: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu 

pomiędzy stolikami podczas konsultacji. 

10. W sali, w której przebywać będą uczniowie, nie może być przedmiotów, sprzętów, 

których nie można skutecznie zdezynfekować.  

11. Sala w której przebywają uczniowie będzie wietrzona co najmniej raz na godzinę.  

12. Podczas przerwy między konsultacjami grupowymi/indywidualnymi i zmianie 

prowadzącego/ucznia jego miejsce pracy zostanie zdezynfekowane. 

13. Do toalety uczniowie wchodzą pojedynczo. Jednocześnie w toalecie może przebywać 

tylko jedna osoba. 



14. Uczniowie przebywający na korytarzu zachowują 2 m dystans społeczny pomiędzy 

sobą. 

15. Grupy dzieci nie powinny stykać się ze sobą.  

16. Wszystkich przebywających w szkole obowiązuje częste i regularne mycie rąk. 

17. Personel placówki wyposażony jest w indywidualne środki ochrony osobistej. 

18. Uczeń powinien być zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki. 

19. W trakcie zajęć uczniowie mogą zdjąć maseczki. 

20. Uczniowie unikają gromadzenia się przed szkołą. Zachowują obowiązujący dystans 

społeczny 2 m. 

21. Na prośbę uczniów, gdy zaistnieje potrzeba zostaną ustalone godziny pracy biblioteki 

szkolnej, uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotece. 

22. Bibliotekarz musi wówczas wyznaczyć miejsce składowania oddawanych książek 

oznaczone datą, w której zostały przyjęte. 

23. 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. 

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

 Zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 

 Unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu. 

24. Uczniu: 

 Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj 

się z ich harmonogramem. 

 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. 

 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 chcesz korzystać z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze 

szczegółowymi zasadami wypożyczania książek. 

 

 



 

Procedura szybkiej ścieżki komunikacji  

 

1. W celu zapewnienia sprawnej komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi 

ze szkołą rodzic/opiekun prawny podaje aktualne numery telefonów do kontaktu. 

2. Rodzic kontaktuje się ze szkołą: 

   Telefon   41 354 90 12 

E-mail   tarnoskala@wp.pl 

3. W godzinach pobytu dziecka w szkole rodzic/prawny opiekun zobowiązuje się do 

natychmiastowego odbierania połączeń przychodzących ze szkoły. 

Zaleca się rodzicom/prawnym opiekunom zapisanie numeru kontaktowego do szkoły. 

4. Rodzic zobowiązany jest do bieżącego śledzenia strony internetowej ZPO  

w Piotrkowicach. 

5. W przypadku wystąpienia zagrożenia nauczyciel przekazuje informacje dyrekcji a ta 

rodzicom/prawnym opiekunom. 

6. Dyrektor o zaistniałej sytuacji informuje organ prowadzący.  

7. Dyrekcja monitoruje na bieżąco pobyt uczniów w placówce. 

 

 

Postępowanie na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem 

 

1. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa w szkole oraz określenie 

obowiązków i zadań pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w sytuacji 

wystąpienia zachorowania lub podejrzenia zakażenia koronawirusem. 

2. Procedura dotycząca sprawowania nadzoru nad uczniami oraz postępowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem na terenie szkoły. 

Postępowanie – zakres odpowiedzialności personelu szkoły: 

Dyrektor: 

 nadzoruje przestrzeganie procedur przez wszystkich pracowników szkoły, 

 umieszcza w widocznym miejscu informacje na temat koronawirusa, 

 dba o zaopatrzenie pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej, 

 dba o zaopatrzenie szkoły w odpowiednie środki higieniczne, 

 podejmuje decyzję o odizolowaniu ucznia od grupy z chwilą wystąpienia objawów 

chorobowych (kaszel, wysoka temperatura, duszności), 

 powiadamia telefonicznie rodziców dziecka o wystąpieniu objawów zachorowania lub 

podejrzenia o zachorowaniu, prosi o zabranie dziecka do domu i niezwłoczne 

skontaktowanie się ze służbami medycznymi (podaje nr telefonów). Prosi  

o przekazanie informacji zwrotnej do szkoły o zdrowiu dziecka, 

 w przypadku stwierdzenia zachorowania lub podejrzenia o zachorowaniu, przerywa 

konsultacje i prosi uczniów o przejście do pustej sali lub opuszczenie szkoły, zarządza 

dezynfekcję miejsc, w których poruszał się uczeń/pracownik z objawami choroby,  

 każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie COVID – 19 

dyrektor w trybie natychmiastowym zgłasza do powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej oraz zawiadamia organ prowadzący i Kuratorium Oświaty  

w Kielcach, 
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 dyrektor szkoły wspólnie z organem prowadzącym dalej postępuje według zaleceń 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

 w przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 

zarażeniu COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w szkole, 

dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący szkołę i kontaktuje się z powiatową 

stacją sanitarno-epidemiologiczną, postępuje według jej wskazówek, informuje 

Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

Nauczyciel: 

 zobowiązany jest do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego  

i dopilnowania w tym zakresie dzieci, 

 niezwłocznie informuje dyrektora o osobistym kontakcie z osobami chorymi lub 

podejrzanymi o zachorowanie na koronawirusa bądź o przebywaniu w miejscach 

wystąpienia, 

 który zauważył oznaki choroby u ucznia, izoluje ucznia od pozostałych osób – prosi  

o wyjście na korytarz szkolny i niezwłocznie informuje dyrektora lub jego zastępcę  

o zaistniałej sytuacji, 

 jeżeli dyrektor podejmie decyzję o odizolowuje dziecko od pozostałej grupy, 

wyznaczony pracownik szkoły odprowadza ucznia do pomieszczenia (izolatki) 

wyposażonego m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym 

będzie można odizolować dziecko do czasu przybycia rodzica/prawnego opiekuna, 

 uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie 

środki bezpieczeństwa - dezynfekuje ręce, zachowuje dystans 2 m (jest w maseczce  

i rękawiczkach), 

 prowadzący konsultacje z grupą, w której znajdował się uczeń przeprowadza 

pozostałych uczniów do pustej sali, a sala, w której przebywał uczeń z objawami 

choroby jest myta i dezynfekowana (podłogi, krzesła, stoliki). 

Rodzice/opiekunowie prawni: 

 podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka, 

 aktualizują numery telefonów, dzięki którym szkoła może skontaktować się  

z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia, 

 nie posyłają do szkoły dzieci chorych, 

 niezwłocznie informują dyrektora o kontakcie dziecka z osobami chorymi lub 

podejrzanymi o zachorowanie na koronawirusa bądź o przebywaniu w miejscach 

występowania wirusa, 

 po uzyskaniu informacji ze szkoły o podejrzeniu zachorowania u dziecka stwierdzone 

na podstawie symptomów (kaszel, gorączka, duszności), rodzice są zobowiązani 

odebrać dziecko niezwłocznie oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej. 

Pracownicy niepedagogiczni: 

 w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia podczas wpuszczania go 

do szkoły pełniący dyżur przy drzwiach pracownik, nie pozwala wejść uczniowi dalej 

na teren szkoły - zatrzymuje go przy wejściu oraz natychmiast informuje dyrektora lub 

jego zastępcę o zaistniałej sytuacji. 

 przestrzegają narzuconego reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi Głównego 

Inspektora Sanitarnego, 

 niezwłocznie informują dyrektora o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi  

o zachorowanie na koronawirusa bądź o przebywaniu w miejscach występowania 



wirusa oraz poddania się wskazaniom lekarza i służb sanitarnych, w tym izolacji od 

osób zdrowych. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Nauczyciele prowadzący konsultacje i pozostali pracownicy zaopatrzeni są  

w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na nos  

i usta, przyłbice, fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności  

np. przeprowadzania zabiegów higienicznych). 

2. Wyznaczone zostało pomieszczenie (wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący), przeznaczone na izolację osoby w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. 

3. Przy wejściu do szkoły umieszczono numery telefonów: do organu prowadzącego, 

kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

4. Uczniowie i pracownicy szkoły mogą przebywać tylko w wyznaczonych miejscach  

w szkole (sale lekcyjne, korytarze). 

5. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz jest ograniczone.  

6. Wszyscy pracownicy mają obowiązek  stosowania się do obowiązujących w placówce 

procedur: 

- Procedury postepowania obowiązujące na terenie  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Piotrkowicach w związku z możliwością prowadzenia w szkole konsultacji od 25 maja 

2020 r. 

- Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników Zespołu 

Placówek Oświatowych w Piotrkowicach przychodzących do pracy. 

 

 

Piotrkowice, 22.05.2020 r. 

 


