
Procedury postępowania w czasie udzielania konsultacji uczniom 

w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19                                                

w Szkole Podstawowej nr1 im. Janusza Korczaka w Chojnie    

                 

Od 25 maja rozpoczynamy konsultacje dla uczniów klasy VIII, w pierwszej kolejności  

z przedmiotów egzaminacyjnych, natomiast od 1 czerwca  2020 r. również konsultacje dla 

uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej. 

1. Korzystanie z konsultacji jest dobrowolne, zgodę na udział ucznia wyraża rodzic/ 

opiekun prawny (oświadczenie). 

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

choroby zakaźnej (jeżeli nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub                     

w izolacji). 

3. Uczniowie podczas konsultacji przebywają w wyznaczonych grupach, według 

ustalonego harmonogramu i wyznaczonej sali, odpowiednio przygotowanej, zgodnie  

z zaleceniami sanitarnymi. 

4. Harmonogram konsultacji jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły. 

5. Na konsultacje uczniowie lub rodzice/prawni opiekunowie umawiają się indywidualnie 

z nauczycielem.  

6. Grupa uczniów nie może liczyć więcej niż osiem osób.  

7. W przypadku, gdy uczeń umówił się na konsultacje, a nie może na nią przyjść, zgłasza 

ten fakt odpowiednio wcześniej nauczycielowi. 

8. Na konsultacje uczniowie zabierają własny zestaw podręczników i przyborów.                     

Nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

9. Uczniowie nie przynoszą do szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów. Nie 

korzystają z telefonów komórkowych. 

10. W drodze do szkoły, ze szkoły uczniowie korzystają z osłony na usta i nos oraz 

zachowują dystans społeczny, unikają dotykania nosa, ust, oczu oraz witania się przez 

podanie ręki. 

11. Przy wejściu do szkoły uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce, a jeżeli ktoś ma 

przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków dezynfekujących, natychmiast 

myją ręce w szatni nr 2.  

12. Uczniowie podczas pobytu w szkole bezwzględnie stosują zasady higieny                                

sanitarnej: zasłanianie twarzy przy kichaniu, kasłaniu (zgięcie łokcia), unikanie 

dotykania oczu, ust i nosa, mycie rąk lub dezynfekcja.  

13. Uczniowie zobowiązani są do zmiany obuwia w szatni szkolnej (maksymalnie 5 osób 

jednocześnie) z zachowaniem wymaganej odległości.  



14. Uczeń wchodzi na konsultacje w maseczce ochronnej, gdy zajmie stanowisko                            

i zachowany jest dystans od innych co najmniej 1,5 m - może maseczkę zdjąć. 

15. W przypadku zaobserwowania przez  nauczycieli  niepokojących objawów 

chorobowych ucznia, rodzic/prawny opiekun zostanie w trybie natychmiastowym 

poinformowany telefonicznie.  

16. Rodzic jest zobowiązany wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka 

(oświadczenie). 

17. Rodzice zobowiązani do bycia dostępnym pod zadeklarowanym numerem telefonu. 

 

 


