
Procedura konsultacji uczniów klas VIII i IV - VII  

Szkoły Podstawowej w Oleśnie  obowiązujący od 

25.05.2020r. 

 

1. Od 25 maja br. uczniowie klas VIII mogą brać udział w konsultacjach zorganizowanych 
w szkole. 

2. Od 1 czerwca br. w konsultacjach udział mogą brać  uczniowie klas IV - VII . 

3. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów 
choroby zakaźnej.  

4. Konsultacje klas VIII odbywać się będą według harmonogramu opracowanego przez 
dyrektora szkoły zamieszczonego na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy 
informacyjnej w budynku szkoły. 

5. Konsultacje klas IV – VII odbywać się będą według obowiązujące planu lekcji, po 
wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem uczącym lub wychowawcą ( grupa nie 
może przekraczać 12 osób, zaleca się indywidualne konsultacje) 

6. Udział dziecka w konsultacjach jest dobrowolny. Decyzję o uczestnictwie dziecka w 
zajęciach podejmują jego rodzice/ opiekunowie. 

7. Uczniowie, którzy będą na konsultacjach muszą mieć pobrane ze strony internetowej 
szkoły oświadczenie i podpisane prze rodzica lub opiekuna. 

8.  Jeżeli rodzic zapoznał się z oświadczeniem a nie podpisał, może to zrobić w 
momencie przyprowadzenia dziecka do szkoły ( w szatni będą druki oświadczenia , 
podpisuje i oddaje osobie dyżurującej w szatni). 

9. Nauczyciele w dalszym ciągu będą prowadzić zajęcia systemem zdalnym. 

10. Jeżeli w domu przebywa osoba w kwarantannie lub izolacji uczeń nie może 
przychodzić do szkoły. 

11. Do szkoły uczniowie przychodzą w maseczkach, ściągają je dopiero po wejściu do sali 
lekcyjnej i zajęciu swojego miejsca. Uczniowie na przerwach między konsultacjami, 
przy bliskich kontaktach z drugą osoba oraz przy jakichkolwiek wyjść z sali lekcyjnej 
powinni mieć założone maseczki. 

12. Konsultacje odbywać się będą w wyznaczonych stałych salach, podanych w 
harmonogramie. W trakcie konsultacji uczniowie siedzą pojedynczo w  ławkach w 
odległości co najmniej 1.5 metra od siebie, cały czas zachowują ten dystans w ciągu 
pobytu w szkole, dotyczy to również przebywania na korytarzu szkolnym. 

13. Rodzic przyprowadza dziecko osobiście na wyznaczone miejsce i przekazuje dziecko 
pracownikowi dyżurującemu w szatni szkolnej. Rodzic może wejść jedynie do 
przedsionka szatni szkolnej. W przedsionku może przebywać maksymalnie dwóch 
rodziców (jeden rodzic z dzieckiem) w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem.  



14. Podczas przyprowadzania dziecka do szkoły należy rygorystycznie przestrzegać 
wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk). Rodzice oczekujący na dziecko na podwórku szkolnym są 
zobowiązani do przestrzegania wszystkich niezbędnych środków ostrożności 
obowiązujących w przestrzeni publicznej (odstępy, maseczki). 

15. Za bezpieczeństwo oraz dowóz uczniów do i ze szkoły odpowiadają rodzice dziecka. 

16. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos, rękawiczek jednorazowych  
oraz zachowuj dystans społeczny. 

17. Na terenie szkoły przed i po wyjściu z konsultacji nie tworzymy skupisk, zachowujemy 
zasadę dystansu społecznego i opuszczamy teren szkoły. 

18. Przed wejściem do szkoły każdy uczeń obowiązkowo zdezynfekuje ręce, a jeżeli ma 
przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast myje  
ręce. 

19. Uczeń bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie 
podaje ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust. 

20. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie 

21. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą 
organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.  

22. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej. 

23. Minimalna przestrzeń do konsultacji dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 
na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). 

24. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie konsultacji mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

25. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 
także w czasie zajęć. 

26. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

27. Uczniowie korzystający z konsultacji nie mogą korzystać z  posiłków na jadalni. 

28. Uczeń we własnym zakresie przynosi napoje i drugie śniadanie szkoła nie udostępnia 
wody pitnej . Sklepiki szkolne w tym czasie są również zamknięte.  

29. Po skończonych zajęciach nauczyciel odprowadza uczniów do szatni. W szatni mogą 
przebywać maksymalnie 3 grupy 12 osobowe (do 57 uczniów), przy zachowaniu zasad 
dystansu między osobami. Kolejne grupy schodzą do szatni w 5 minutowych 
odstępach czasu.  

 

 


