
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. KS. MARIANA WIEWIÓROWSKIEGO W GOMULINIE  PODCZAS 

ORGANIZOWANIA KONSULTACJI  DLA UCZNIÓW KLAS VIII 

 

Informacje ogólne: 
1. Od 04.02.2021 r.  zaczynają się konsultacje dla uczniów klas VIII zgodnie z 

harmonogramem, ustalonym przez wychowawcę klasy poprzez e-dziennik. 

2. Konsultacje mogą być indywidualne lub grupowe – w grupie do 5 uczniów.  

3. Konsultacje są dobrowolne, a nie obowiązkowe. W dalszym ciągu odbywają się 

konsultacje on-line. Uczestnictwo w nich jest uzależnione od decyzji rodziców. 

4. 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. 

5. Po zakończonych konsultacjach pracownicy myją i dezynfekują pomieszczenia, z 

których korzystali uczniowie.  

6. Podczas konsultacji przestrzegamy reżimu sanitarnego: osłona ust i nosa, dezynfekcja 

rak, dystans społeczny. 

Zadania rodziców: 

1. Zapisanie dziecka na konsultacje poprzez e-dziennik u wychowawcy klasy. 

2. Natychmiastowe poinformowanie dyrektora szkoły, jeśli u ucznia lub jego rodziny, 

który korzystał z konsultacji wykryto koronawirusa. 

3. Zaopatrzenie dziecka w maseczkę. 

4. Dopilnowanie, aby uczeń nie wychodził na konsultacje zbyt wcześnie i nie stał pod 

szkołą. 

5. Dostarczenie do placówki uzupełnione Zgłoszenie ucznia oraz Oświadczenie rodzica  

(do pobrania ze strony szkoły : www.spgomulin.pl/w zakładce Zdalne nauczanie, 

uczeń dostarcza nauczycielowi w dniu przyjścia na konsultacje). 

Zadania uczniów: 

1. Wchodząc do szkoły każdy uczeń zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących i 

dokonuje dezynfekcji rąk. Informuje pracownika , że posiada Zgodę i oświadczenie 

rodzica.   

2. Uczeń przechodzi od razu do sali, w której konsultacje się odbywają. Nie może 

przebywać na korytarzu. W czasie konsultacji korzysta z własnych podręczników i 

przyborów, nie może ich pożyczać. Maseczka może zostać zdjęta, gdy uczeń siedzi w 

ławce, przy jej opuszczaniu zakłada maseczkę. 

3. Uczeń nie korzysta z szatni, zabiera kurtkę itp. do sali. 

4. Od razu po zakończonych konsultacjach uczeń opuszcza budynek szkoły, przy 

wyjściu dokonując raz jeszcze dezynfekcji rąk. 

5. Zawsze stosuje się do poleceń wydawanych przez nauczyciela. 

 

Obowiązki nauczyciela: 

1. Nauczyciel prowadzący konsultacje na terenie szkoły wyznacza terminy uczniom w  

taki   sposób, aby zminimalizować liczbę kontaktów między uczniami. 

2. Wyznacza miejsca w sali uczniom z uwzględnieniem odległości między stanowiskami  

nauki min.1,5 m. 

      3.  Pracuje w przyłbicy.  

      4.  Raz na godzinę wietrzy salę. Pilnuje, aby uczniowie stosowali się do wytycznych  

            sanitarnych (nie pożyczali sobie przyborów, nosili maseczki, nie grupowali się). 

      5.  Po zakończonych zajęciach wskazuje drogę wyjścia ze szkoły. 

     6.  Podczas przerwy pomiędzy zajęciami uczniowie są pod opieką nauczyciela  

           prowadzącego konsultacje. Odpoczywają, zachowując dystans społeczny nie mniejszy  

           niż 2 metry. 

http://www.spgomulin.pl/w


7.  Podczas konsultacji uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykonuje polecenia 

nauczyciela, uzupełnia, utrwala i rozszerza wiedzę i umiejętności. 

8. Nauczyciel przygotowuje tematykę konsultacji dla uczniów uwzględniając ich 

potrzeby edukacyjne, treści programowe przedmiotu określone ze wskazaniem na 

podstawy programowe. 

9. Nauczyciel podczas konsultacji stosuje metody i formy pracy, aktywizujące ucznia i 

wspomagające proces nauki, korzysta z pomocy dydaktycznych dostępnych w szkole, 

w tym podręczników i zeszytów ćwiczeń ucznia. 

10. Nauczyciel prowadzi dziennik konsultacji. Do dziennika wpisuje obecność ucznia na 

zajęciach, temat konsultacji. 

11. Podczas konsultacji grupa uczniów nie zmienia sali lekcyjnej, w której odbywają się 

zajęcia z nauczycielem. 

12. Nauczyciel nie wykorzystuje podczas konsultacji materiałów dydaktycznych, które 

nie są odkażone lub których nie można zdezynfekować. 

13. Rodzice uczniów wyrażających wolę uczestniczenia dziecka w proponowanych przez 

szkołę konsultacjach organizowanych od 04 lutego 2021 r. do odwołania, mają 

obowiązek przed posłaniem dziecka do szkoły wypełnić, podpisać i złożyć w szkole  

„Oświadczenie i Zgłoszenie Dziecka do  udziału w konsultacjach prowadzonych przez 

nauczycieli na terenie Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w 

Gomulinie. 

                                                                                                                                                        

                         

                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgłoszenie ucznia do uczestniczenia w konsultacjach prowadzonych przez 

nauczycieli na terenie Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w 

Gomulinie w okresie epidemii Covid –19  

Ja (imię i nazwisko rodzica), .......................................................................................... ,  
 

będący rodzicem (imię i nazwisko ucznia ) ...................................................................., 

który w roku szkolnym 2020/2021 jest uczniem klasy VIII , deklaruję gotowość 

udziału mojego dziecka w konsultacjach prowadzonych na terenie szkoły. Dziecko 

będzie uczęszczało na konsultacje od dnia: ................................. z następujących  

 

przedmiotów: (język polski, matematyka, język angielski): ………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………….. 

Przyjmuję do wiadomości, że jestem objęty zakazem wstępu na teren szkoły oraz że 

do moich powinności należy: 

a. pilne odebranie dziecka ze szkoły w przypadku pojawienia się u niego  

     niepokojących objawów choroby; 

b. zaopatrzenie dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze  

     szkoły; 

c. regularne przypominanie dziecku podstawowych zasad higieny (unikania dotykania 

oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie, 

odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania); 

4) celem zapewnienia szybkiej komunikacji ze szkołą podaję poniższe dane  
 

    kontaktowe: tel.   ................................................................................................., 

 

 

Data i czytelny podpis rodzica ……………………………………………. 

 

 

 

Oświadczenie rodzica  

 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 

obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie i 

nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń. 

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, 

nauczycieli i pracowników w szkole i innych dzieci COVID-19. Jestem świadoma/y iż 

podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników 

konsultacji wraz z nauczycielami i dyrekcją, jak również ich rodzinami. 

3. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) 

objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy. 

4. W dniu przyjęcia dziecka na konsultacje, moje dziecko jest zdrowe. W przypadku, gdyby u 

mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do odebrania 

dziecka ze szkoły w trybie natychmiastowym. 

5. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję 

szkoły. 

 Data i czytelny podpis rodzica ……………………………………………. 


