Procedury zapewnienia bezpieczeństwa podczas konsultacji dla uczniów w
Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach w związku z
pandemią COVID – 19
Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, w
związku z organizacją konsultacji dla uczniów w Szkole Podstawowej im.
Kazimierza Wielkiego w Słomnikach, podczas pandemii COVID 19, wprowadza się
następujące procedury:

Zasady ogólne:
1. Od 25 maja 2020 w szkole organizowane są konsultacje dla uczniów klas
VIII.
2. Od 1 czerwca 2020 z konsultacji mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły
podstawowej.
3. Szkoła, przy organizacji konsultacji, uwzględnia wytyczne Głównego
Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
4. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez
objawów choroby zakaźnej.
5. W konsultacjach nie mogą brać udziału uczniowie, w których domach
przebywają osoby na kwarantannie lub w izolacji.
6. Chęć udziału w konsultacjach zgłasza nauczycielowi uczeń lub jego rodzic
za

pośrednictwem dziennika

elektronicznego,

najpóźniej na dzień

poprzedzający termin konsultacji.
7. W konsultacjach mogą brać udział uczniowie, którzy mimo udziału w
zajęciach online lub innych formach kształcenia zdalnego, mają problem z
opanowaniem materiału.
8. Konsultacje w szkole odbywają się wg harmonogramu zamieszczonego na
stronie internetowej placówki.
9. Konsultacje mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy.

Procedury przychodzenia/wychodzenia i przebywania uczniów na terenie
szkoły:

1. Rodzic przyprowadzający do szkoły dziecko na konsultacje, zobowiązany
jest do wypełnienia oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia dziecka i
zapoznania się z obowiązującymi procedurami, a także podania numerów
telefonu do szybkiego kontaktu. Jeżeli uczeń przychodzi na konsultacje
sam, zobowiązany jest przedstawić oświadczenie podpisane przez
rodziców (załącznik 1)
2. Uczniowie przychodzą do szkoły na umówiona godzinę konsultacji.
3. Do szkoły uczeń przychodzi w maseczce, którą można zdjąć po wejściu do
placówki.
4. Uczeń sygnalizuje swoje przyjście do szkoły dzwonkiem.
5. Zaraz po wejściu do szkoły uczeń zobowiązany jest do dezynfekcji rąk i udania
się bezpośrednio do sali, w której odbywają się konsultacje, na które przyszedł.
6. Uczniowie nie wchodzą do szatni.
7. Uczniowie nie mogą się gromadzić przed szkołą ani na korytarzach.
8. Między uczniami w szkole musi zostać zachowany dystans społeczny ok 2m.
9. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi na teren szkoły.

Procedura bezpieczeństwa podczas konsultacji:
1. Konsultacje mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy.
2. O

rodzaju konsultacji decyduje nauczyciel,

po analizie

problemu

zgłaszanego przez ucznia.
3. Nauczyciel wyznacza konkretną godzinę konsultacji dla ucznia.
4. W przypadku konsultacji grupowych w danej sali może przebywać
maksymalnie 12 osób z zachowaniem zasady, ze przy stoliku może siedzieć
tylko jeden uczeń, a odległość między stolikami musi wynosić przynajmniej
1,5 m.

5. Między uczniem a nauczycielem również należy zachować dystans
społeczny ok 2m.
6. Podczas konsultacji nauczyciele i uczniowie mogą korzystać ze środków
ochrony osobistej.
7. Na konsultacje uczeń przynosi własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie
mogą wymieniać się nimi.
8. Sala, w której odbywają się konsultację jest stale wietrzona, a jeżeli nie ma
takiej możliwości, salę wietrzy się co godzinę.
9. Sale do konsultacji, pomieszczenia sanitarne, ciągi komunikacyjne,
powierzchnie dotykowe: poręczę, klamki, włączniki światła, uchwyty,
klawiatury, poręcze krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
są systematycznie dezynfekowane przez pracowników obsługi.
Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub
personelu placówki
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez
jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. Jeżeli pracownicy lub rodzice ucznia zobaczą u siebie lub swoich
podopiecznych niepokojące objawy, nie powinni przychodzić do szkoły. W
takiej sytuacji należy powiadomić telefonicznie stację sanitarno –
epidemiologiczną.
3. W szkole zostało przygotowane pomieszczenie służące do odizolowania
ucznia, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. W pomieszczeniu tym
dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na
rodziców/opiekunów, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji,
powinni jak najszybciej (ok.30 min.) odebrać dziecko ze szkoły.
4. W

przypadku

wystąpienia

niepokojących

objawów

u

pracownika

przebywającego w szkole, odsuwa się go od pełnienia obowiązków.
Dyrektor powiadamia o fakcie stacje sanitarno – epidemiologiczną. Dalsze
czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno –
epidemiologicznej

5. Po

odbiorze

ucznia

podejrzanego

o

chorobę,

należy

dokładnie

zdezynfekować miejsca, w których przebywał i przedmioty, których dotykał.
6. W przypadku potwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby, rodzice są
zobowiązani do poinformowania o tym fakcie dyrektora i zawiadamiania
stację sanitarno – epidemiologicznej.
7. Dyrektor wstrzymuje przyjmowanie uczniów do placówki.

Załącznik 1
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
dotyczące stanu zdrowia dziecka oraz zapoznania się z przyjętymi procedurami bezpieczeństwa w
Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach
w okresie ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z COVID-19

1. Oświadczam, że moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z
członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak
choroby.
2. Na dzień złożenia oświadczenia, stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych oznak
chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból
gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe). Zobowiązuję się niezwłocznego poinformowania szkoły
o wystąpieniu ww. oznak chorobowych i nie przyprowadzania chorego dziecka do szkoły.
3. Oświadczam, iż jestem świadomy/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka
do szkoły w aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz że znane mi jest ryzyko na jakie jest narażone zdrowie
mojego dziecka mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych.
W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił/ła skarg, zażaleń, pretensji do
organu prowadzącego będąc całkowicie świadom/ma zagrożenia epidemiologicznego płynącego
z obecnej sytuacji w kraju.
4. Oświadczam, że znana jest mi treść obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa
w okresie reżimu sanitarnego (w związku z COVID-19). Zrozumiałem/łam je i w pełni akceptuję.
5. Wyrażam zgodę na dokonywanie przez pracownika szkoły codziennego pomiaru temperatury u mojego
dziecka z wykorzystaniem termometru bezdotykowego.
6. Wyrażam zgodę na przekazanie
w przypadku zarażenia COVID-19.

terenowej

jednostce

Sanepidu

danych

7. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora.

Numery kontaktowe:

Matka………………………………………………………………...
Ojciec…………………………………………………………………

Słomniki dnia……………………………………………………………………………

Czytelny podpis matki……………………………….
Czytelny podpis ojca………………………………..

osobowych

