
ZASADY ORGANIZACJI  KONSULTACJI INDYWIDUWALNYCH I GRUPOWYCH 

DLA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 W SZCZECINIE 

 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 
  § 1. Postanowienia ogólne

1. Od 25 maja 2020 r. w konsultacjach indywidualnych i grupowych organizowanych na terenie 
Szkoły Podstawowej Nr 28, będą mogli brać udział uczniowie klas ósmych.

2. Od 1 czerwca 2020r. udział w ww konsultacjach będą mogli brać wszyscy chętni uczniowie.

3. Stopniowe uruchamianie pracy szkoły oraz organizacja ww konsultacji będą prowadzone 
zgodnie z zaleceniami GIS, MEN oraz organu prowadzącego. 

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

   § 2. Procedury przychodzenia/ wychodzenia uczniów na konsultacje oraz przebywania 
uczniów w Szkole Podstawowej  Nr 28

1. Uczniowie zobowiązani są być wyposażeni w indywidualną osłonę nosa oraz ust i stosować je 
podczas drogi do i z placówki.

2. Nie ma obowiązku noszenia maseczki przez dzieci i pracowników szkoły na terenie placówki.

3. Przy wejściu do szkoły jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk, korzystać z niego zgodnie 
z zamieszczoną instrukcją zobowiązane są wszystkie osoby wchodzące do szkoły (w tym 
również uczniowie począwszy od klasy 4.). Jeżeli uczeń ma przeciwwskazania zdrowotne do 
stosowania środków do dezynfekcji powinien umyć ręce.

4. Podczas wchodzenia do i wychodzenia ze szkoły, na korytarzach oraz w salach uczniowie 
zobowiązani są zachować między sobą dystans społeczny wynoszący co najmniej 2 m.

5. Uczeń powinien udać się na konsultacje we wskazane w harmonogramie miejsce, wyznaczoną 
drogą i nie może przekraczać obowiązujących stref przebywania.

6. Uczeń oczekuje na konsultacje wyłącznie przy sali, w której będą się one odbywały 
zachowując odpowiedni dystans społeczny z innymi uczniami.

7. Podczas pobytu w szkole uczeń może korzystać wyłącznie ze wskazanych pomieszczeń.



8. Uczeń  zobowiązany jest podczas pobytu w szkole bezwzględnie stosować zasady higieny, 
m.in.
 często myć ręce wodą z mydłem,  
 nie podawać ręki na powitanie, 
 zachowywać  dystans, 
 unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
 unikać większych skupisk uczniów - zachować dystans przebywając na korytarzu, 

w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych.

§ 3. Organizacja konsultacji 

1. Konsultacje dla uczniów odbywać się będą zgodnie z opracowanym harmonogramem, który 
zostanie przesłany do rodziców i uczniów za pomocą e-dziennika oraz aplikacji 
CLASSROOM.

2. Na konsultacje nie mogą umawiać się i przychodzić uczniowie chorzy, oraz tacy, u których 
w domach przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

3. Organizowane w szkole konsultacje mogą mieć formę indywidualną lub grupą 
z uwzględnieniem obowiązujących niżej wymienionych zasad..

4. Podczas konsultacji uwzględnianie będą zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego 
pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali (1 uczeń – 1 ławka szkolna).

5. Ze względu na właściwą organizację konsultacji oraz konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa uczeń zobowiązany jest poinformować nauczyciela o zamiarze skorzystania z 
konsultacji najpóźniej do godz. 15:00 w dniu poprzedzającym dzień konsultacji. 

6. W celu lepszej organizacji konsultacji uczeń powinien również w wiadomości do nauczyciela 
określić cel konsultacji (np. poprawa sprawdzianu, odpowiedź ustna, potrzeba wyjaśnienia 
zagadnienia) oraz podać zakres tematyczny jakiego mają one dotyczyć. 

7. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, zobowiązany jest zgłosić ten fakt 
odpowiednio wcześniej – aby nauczyciel mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

8. Uczeń  zgłaszający się na konsultacje zobowiązany jest posiadać własne przybory do pisania 
i podręczniki, które może w czasie konsultacji położyć na ławce, natomiast nie powinien 
wymieniać się przyborami szkolnymi z innymi uczniami.

9. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu oraz 
zapewnić taką organizację pracy, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup 
uczniów.



10. Sale, w których przebywają uczniowie należy wietrzyć przed ich przyjściem do szkoły oraz 
co najmniej raz na godzinę w czasie przerw, a w razie potrzeby również w czasie zajęć. 

§ 4. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące wśród nauczycieli oraz pracowników   
niepedagogicznych mających kontakt z dziećmi korzystającymi z konsultacji.

1. Do pracy mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 
wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać odległość między sobą oraz 
uczniami  w każdej przestrzeni placówki, wynoszącą min. 2 m.

3. Osoby mające kontakt z uczniami zobowiązane regularnie myć ręce wodą z mydłem, w tym 
obowiązkowo przed rozpoczęciem pracy.

4. Podczas wykonywania swoich czynności nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni nie mają 
obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie placówki, chyba, że sami mają  taką potrzebę.

5. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami 
oraz nauczycielami.

   § 5. Obowiązki dyrektora szkoły 

1. Dyrektor szkoły zapewnia odpowiednie wyposażenie placówki w podstawowe środki higieny, 
w tym płyn do dezynfekcji i umożliwi korzystanie z niego przez osoby dorosłe. m.in. przy 
wejściu do budynku. 

2. Dyrektor szkoły zleca monitorowanie oraz nadzoruje wykonywanie codziennych prac 
porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal zajęć, 
sanitariatów, szatni, ciągów komunikacyjnych oraz dezynfekowania powierzchni dotykowych 
m.in.: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni 
płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniu do spożywania posiłków z 
wykorzystaniem odpowiednich środków.

3. Dyrektor placówki  monitoruje właściwe przygotowanie pomieszczeń szkolnych do 
konsultacji.

4. W razie potrzeby, przy wsparciu organu prowadzącego, zapewnia wyposażenie pracowników 
w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie 
przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.



5. Przy planowaniu obsady kadrowej oraz przydzielaniu zadań pracownikom dyrektor szkoły 
uwzględniać będzie odpowiednią liczebność grup oraz zaostrzone zasady sanitarne.

§ 6.  Zasady bezpieczeństwa oraz higieny, czyszczenia oraz dezynfekcji pomieszczeń           
i powierzchni

1. Ze względów bezpieczeństwa w placówce do niezbędnego minimum ograniczone jest 
przebywanie osób z zewnątrz (w tym również rodziców) z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

2. Przy wejściu do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi 
należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

3. Przy wejściu do budynku szkoły jest możliwość skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk 
oraz zamieszczona informacja o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk 
przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.

4. Wszystkie osoby obce wchodzące na teren szkoły zobowiązane są dezynfekować dłonie lub 
zakładać rękawiczki ochronne, zakrywać usta i nos, nie wolno im przekraczać 
obowiązujących stref przebywania. 

5. Klamki, blaty stołów i poręcze krzeseł należy czyścić po każdej grupie. 

6. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są  plakaty dotyczące zasad 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje dezynfekcji rąk.

7. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem bieżącego utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 
powierzchni dotykowych: poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach  
i włączników.

8. Prowadząc prace porządkowe oraz dezynfekcję przestrzegane są zalecania producentów 
znajdujące się na opakowaniach stosowanych środków.

9. Po dezynfekcji ściśle przestrzega się czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 
pomieszczeń i przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów tych 
środków.

   § 7.  Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub 
zachorowania na COVID-19



1. Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w 
odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od 
innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia 
ze szkoły.

2. Należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można 
odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

3. Ww pomieszczenie wyposażone jest m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.

4. Odizolowany uczeń pozostaje pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły, a jeżeli        
to możliwe pielęgniarki.

5. Szkoła natychmiast informuje rodzica o stanie zdrowia dziecka. 

6. Rodzic jest zobowiązany w przeciągu godziny pojawić się w placówce, aby odebrać ucznia.

7. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem u 
ucznia lub pracownika, szkoła wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup uczniów powiadamia 
Urząd Miasta, Kuratorium Oświaty oraz Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną 
w Szczecinie, a następnie postępuje zgodnie z ich wytycznymi.

8. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie, poddany zostaje 
gruntownemu sprzątaniu oraz dokładnej dezynfekcji.

9. Dyrektor lub wicedyrektor  szkoły  w trybie pilnym ustala listę osób z placówki, które miały 
kontakt z osobą, u której wystąpiły objawy wskazujące na zakażenie, aby udostępnić je w razie 
potrzeby odpowiednim instytucjom.

§ 8.  Postanowienia końcowe

1. Obowiązek zapoznania się z zasadami organizacji pracy w Szkole Podstawowej Nr 28 
w Szczecinie w zmienionych warunkach pracy placówki związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19, mają wszyscy pracownicy szkoły, którzy  
fakt zapoznania i przyjęcia do stosowania potwierdzają podpisem oraz wszyscy uczniowie 
chcący skorzystać z konsultacji. 


