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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

DOTYCZĄCA   

ORGANIZACJI KONSULTACJI 

INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH Z 

UCZNIAMI  

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM 

W PIOTROWICACH  

W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM 

COVID-19 
 

 

 

Opracowano na podstawie:  

Wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół dotyczących konsultacji z uczniami z 

dnia 15.05.2020r. 

 

 

 

 

 



I Zasady ogólne 

1. Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. 

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

podstawowych. 

3. Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają wytyczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

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

objawów choroby zakaźnej (w tym kaszel, katar, osłabienie, gorączka). 

5. Przygotowany jest harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych. 

6. Obowiązuje zakaz wstępu na teren szkoły osób, których obecność nie jest konieczna 

do zapewnienia realizacji konsultacji. 

7. Rodzice nie mogą wchodzić z uczniami do przestrzeni wspólnej szkoły. 

8. W każdej sali, w której odbywają się konsultacje znajdują się numery telefonów do: 

organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 

medycznych. 

II Przychodzenie/wychodzenie uczniów do/ze szkoły 

Drogi uczniu: 

1. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowaj dystans społeczny. 

2. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania 

zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.  

3. Przy wejściu do szkoły zachowaj dystans społeczny – co najmniej 2 m. 

4. Skieruj się bezpośrednio do miejsca wyznaczonego na konsultacje (terminarz i sale do 

wglądu na drzwiach wejściowych). 

5. W sali zajmij miejsce wskazane przez nauczyciela, tak, aby zachować bezpieczny dystans 

od innych uczestników konsultacji. 

6. Po spotkaniu opuść szkołę indywidualnie. Podczas ewentualnej przerwy pamiętaj o 

zachowaniu bezpiecznego dystansu. 

 

 

 



III Zachowanie higieny i bezpieczeństwa 

1. Nauczyciel do pracy przychodzi wyłącznie zdrowy, bez żadnych objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (w tym kaszel, katar, osłabienie, 

gorączka). W zajęciach nie może uczestniczyć kadra pedagogiczna, która jest objęta 

kwarantanną lub izolacją.  

2. Przed konsultacjami sale są dezynfekowane i wietrzone, prace porządkowe są 

monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal do 

konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania 

powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, 

klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. 

3. Tę samą czynność powtarza się po każdych kolejnych zajęciach. 

4. Ustawienie ławek jest zgodne z wytycznymi w sprawie zachowania dystansu 

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

odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.  

5. Każde spotkanie odbywać się będzie w wyznaczonej i stałej sali. 

6. W grupie może przebywać do 12 uczniów ( z zachowaniem dystansu społecznego: 

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

pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji). 

7. Prowadzący konsultacje korzysta z własnych środków ochrony osobistej. O ile jest 

taka potrzeba,  należy zaopatrzyć pracowników w środki ochrony osobistej, w tym 

rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice. 

8. Uczeń powinien wziąć do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole 

nie może ich pożyczać od innych uczniów. 

9. Uczeń powinien bezwzględnie stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z 

mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachować dystans, a także unikać dotykania 

oczu, nosa i ust. 

10. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachować dystans przebywając na 

korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.  

 

 

 

 

 



IV Przebywanie uczniów w szkole 

Nauczycielu: 

1. Wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i 

dlaczego zostały wprowadzone. 

2. Zorganizuj konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości 

pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).  

3. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz 

przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj 

ręce. 

4. Dopilnuj, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników. 

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

6. Zwracaj uwagę,  aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 

7. Unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym 

ustal bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć. 

Uczniu: 

8. Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z 

ich harmonogramem. 

9. 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. 

10. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio 

wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

11. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz 

mógł ich pożyczać od innych uczniów. 

12. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans 

społeczny. 

13. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz 

przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj 

ręce. 

14. Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły, zachowaj 2 metry 

dystansu społecznego między osobami. 



15. 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. 

16. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

17. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w 

toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

18. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi 

zasadami wypożyczania/ zwrotów  książek. 

 

V POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  COVID-19  

 NAUCZYCIEL: 

1. Do pracy mogą przychodzić zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących 

na chorobę. 

2. Poinstruowanie nauczyciela, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony 

koronawirusem. 

3. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku 

pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy 

niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu 

(transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie uczniów oraz 

powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i 

stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

4. W szkole wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych, w którym 

pracownik będzie oczekiwał na transport ( izolatorium – w gabinet pedagoga). 

5. Pomieszczenie wyposażono w środki ochrony i płyny dezynfekujące. 

6. W widocznym miejscu należy umieścić listę numerów telefonicznych potrzebnych w 

przypadku podejrzenia zakażeniem (organ prowadzący, SANEPID, służby medyczne) 



7. Należy ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzić 

rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni 

dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).  

8. Powiadomić właściwą Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną i stosować się do ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

9. Zrobić listę osób, która miała kontakt z zakażonym. 

10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań należy zwrócić się do Powiatowej 

stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w celu konsultacji. 

UCZEŃ: 

1. Uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami uczniów w przypadku ich 

złego samopoczucia – kontakt telefoniczny. 

2. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć 

niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym 

pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce.  

3. Należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji. 

4. Skontaktować się telefonicznie z powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w 

celu uzyskania decyzji, co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną. 

5. Zrobić listę osób, która miała kontakt z zakażonym. 

6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań należy zwrócić się do Powiatowej 

Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w celu konsultacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1- do 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

DOTYCZĄCEJ 

ORGANIZACJI KONSULTACJI  

INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH Z UCZNIAMI  

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PIOTROWICACH  

W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM 

COVID-19 

 

 

 

 

 

…………………… dn. ………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 
( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica 

NR TELEFONU DO SZYBKIEGO KONTAKTU) 

 

 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU DZIECKA W KONSULTACJACH W ZESPOLE SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNYM W PIOTROWICACH 

 

Deklaruję udział dziecka:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

(imię i nazwisko, data urodzenia)  

 

w konsultacjach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piotrowicach 

 

od dnia  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

z  przedmiotów ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

……………………………………………….                                                        ……………………………………………….  

(czytelny podpis matki/opiekuna prawnego i/lub (czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW W 

ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM DZIECKA W KONSULTACJACH W 

ZESPOLE SZKOLNO- PREZDSZKOLNYM W PIOTROWICACH 

OD DNIA 

o 25.05.2020 r. 

o 01.06.2020r.  

 

………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko 

                                                                                                                                                                         

1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas konsultacji w szkole, 

będę przekazywać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia 

dziecka.  

2. Zaopatrzę swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi 

do i z placówki.  

3. Do szkoły będzie przychodziło zdrowe dziecko – bez objawów 

chorobowych (kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury) oraz 

zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły 

(max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w 

czasie pobytu w szkole. Przyjmuje do wiadomości i akceptuję, iż w chwili 

widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w 

danych dniu przyjęte do szkoły i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu 

wszelkich objawów chorobowych  

4. Nie będę posyłać dziecka NA KONSULTACJE, jeżeli w domu 

przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy 

jesteśmy zobowiązani pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń 

służb sanitarnych i lekarza.  

5. Wyjaśnię dziecku, żeby nie zabierało na zajęcia niepotrzebnych 

przedmiotów.  

6. Regularnie będę przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. 

Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć 

ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.  

7. Zwrócę uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania 

czy kasłania.  

8. Przed wyjściem na zajęcia będę dokonywać pomiaru temperatury dziecka. 

9. Postaram się by w miarę możliwości dziecko przyprowadzał i odbierał 

stały opiekun - unikając w ten sposób dużej rotacji osób postronnych. 

  

10. Zobowiązuje się do obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu do 

szkoły, w razie takiej potrzeby. 



11. W razie zaistniałej sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 wyrażam 

zgodę na podjęcie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa (izolacja 

dziecka w sali do tego przeznaczonej pod opieką nauczyciela).  

12. Wyrażam zgodę na badanie temperatury ciała mojego dziecka przed 

wejściem do szkoły, przy użyciu termometru, a także w razie 

zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych. 

Powyższa zgoda ma na celu realizację przez szkołę działań 

prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem 

pandemii. 

13. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich 

zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim 

najbliższym otoczeniu. 

14. Zapoznałem/łam się z treścią: 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCĄ 

ORGANIZACJI KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH I 

GRUPOWYCH Z UCZNIAMI W ZESPOLE SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNYM W PIOTROWICACH W ZWIĄZKU Z 

WYSTĄPIENIEM COVID-19 

15. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCĄ ORGANIZACJI 

KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH Z 

UCZNIAMI W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W 

PIOTROWICACH W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19 

związanych z reżimem sanitarnym. 

1. Oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za 

dobrowolne posłanie dziecka na konsultacje w aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej. 

2. Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest 

narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:  

1) mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych 

wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie 

placówki może dojść do zakażenia COVID – 19, 

2) przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko 

na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż 

zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 

14-dniową kwarantannę, 

3) w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego 

rodziców lub personelu szkoła zostaje zamknięte do odwołania,            a 

wszyscy przebywający w danej chwili na terenie szkoły oraz ich rodziny i 

najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę, 

4) w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z 

kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w 

przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne 



środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony 

rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy. 

3. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki 

dezynfekujące. 

4. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie 

placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu 

prowadzącego/nadzorującego będąc całkowicie świadom zagrożenia 

epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 

 

 

Ponadto chcemy poinformować, iż w placówce będą obowiązywały zasady 

sanitarne obejmujące codzienną dezynfekcję oraz przestrzeganie zasad higieny. 

 

 

 

…………………………………………… 
(data i czytelny podpis rodziców, prawnych opiekunów) 

  



 Załącznik nr 2- do 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

DOTYCZĄCEJ 

ORGANIZACJI KONSULTACJI  

INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH Z UCZNIAMI  

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PIOTROWICACH  

W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM 

COVID-19 

 

 

 

 

 

TABELA POMIARU TEMPERATURY PRZY WEJŚCIU  

DO ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO 

 

NAUCZYCIEL: 

Lp.  Data  Nazwisko i imię dziecka Wejście do szkoły - temperatura 
dziecka 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 Załącznik nr 3- do 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

DOTYCZĄCEJ 

ORGANIZACJI KONSULTACJI  

INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH Z UCZNIAMI  

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PIOTROWICACH  

W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM 

COVID-19 

 

REJESTR MYCIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ 

MIESIĄC……………………… 

Data Godzina Mycie/dezynfekcja Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

                                                                                                                                    Załącznik nr 4- do 

                                                                              PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

DOTYCZĄCEJ 

ORGANIZACJI KONSULTACJI  

INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH Z UCZNIAMI  

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PIOTROWICACH  

W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM 

COVID-19 

                        

 

 

NUMERY TELEFONÓW POTRZEBNE W PRZYPADKU 

PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM 

 

Lp. Nazwa instytucji Nr telefonu 

1. Szkoła – sekretariat 

Dyrektor szkoły  

Wicedyrektor szkoły 

76 870 88 06 

669 465 500 

570 769 751 

2. Gmina Męcinka 76 870 86 23 

76 871 34 48 

3. Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Jaworze 

76 870 23 48 

76 870 28 74 

4. Gminny Ośrodek Zdrowia 

w Piotrowicach  

76 870 88 78 

5. Kuratorium Oświaty  

we Wrocławiu  

Delegatura w Legnicy 

71 340 63 36  

 

76 713 50 56  

6. Narodowy Fundusz Zdrowia  800 190 590 – infolinia 

7. BHP – szkoła  794 992 959 

   

 



                                                                                                                                    Załącznik nr 5- do 

                                                                              PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

DOTYCZĄCEJ 

ORGANIZACJI KONSULTACJI  

INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH Z UCZNIAMI  

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PIOTROWICACH  

W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM 

COVID-19 

 

 

LISTA OSÓB, KTÓRA MIAŁA KONTAKT Z ZAKAŻONYM 

Lp. Imię i nazwisko Status  Nr telefonu 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


