
PROCEDURA dotycząca warunków i organizacji konsultacji dla uczniów  
obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

1. Od 25 maja 2020 r. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klas VIII z przedmiotów 

egzaminacyjnych oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. 

2. Konsultacje z nauczycielami odbywają się według ustalonego harmonogramu 

i po wypełnieniu przez rodzica deklaracji  zgłoszenia dziecka na zajęcia.  

3. Od dnia 1 czerwca 2020 r. umożliwiamy konsultacje z pozostałych przedmiotów dla 

uczniów klas IV-VII. 

4. Potrzeby konsultacji może zgłosić nauczyciel i uczeń. 

5. Celem konsultacji w pierwszej kolejności powinno być: 

- przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty 

- uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć 

edukacyjnych 

6. Konsultacje mogą odbywać się w formie zdalnej w uzgodnionym pomiędzy 

nauczycielem i uczniem terminie i godzinie. 

7. W wyjątkowych sytuacjach konsultacje mogą odbyć się w szkole według 

następujących zasad: 

- nauczyciel przekazuje z jednodniowym wyprzedzeniem o terminie i godzinie      

spotkania z konkretnym uczniem 

- w czasie konsultacji nauczyciel i uczeń spotykają się w wyznaczonej sali                    

i przestrzegają zasad reżimu sanitarnego określonego w szkolnych procedurach. 

8. Na konsultacje mogą uczęszczać tylko zdrowi uczniowie, bez objawów sugerujących 

chorobę zakaźną. 

9. Uczniowie wchodzący do szkoły mają wykonywany pomiar temperatury, na który 

zgodę wyrazili rodzice. Do szkoły nie może wejść osoba, która ma temperaturę 

powyżej 37 ºC. 

10. Uczeń w drodze do/i ze szkoły oraz do czasu wejścia do wyznaczonej sali, zakrywa 

usta i nos (maseczką), po wejściu do placówki obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeśli 

ma przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków dezynfekcyjnych, natychmiast 

po wejściu do szkoły myje dokładnie ręce. 

11. Uczeń w sali gdzie odbywają się konsultacje przebywa zakrywając usta i nos 

(maseczka lub przyłbica),ma założone rękawiczki na ręce. 

12. W miarę możliwości wyznacza się stałą salę na konsultacje dla tej samej grupy. 

13. Konsultacje mogą być indywidualne lub grupowe, w grupie do 12 osób 

z uwzględnieniem odległości pomiędzy stolikami min.1,5 m (1 uczeń - 1 stolik). 

14. Jeśli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może na nie przyjść, zgłasza ten fakt dzień 

wcześniej do sekretariatu szkoły 

15. Uczeń zabiera do szkoły własne podręczniki, zeszyty i przybory. Nie może ich 

pożyczać od innych uczniów. 

16. Przed skorzystaniem z biblioteki szkolnej należy zapoznać się z nowymi zasadami 

wypożyczania i zwrotu książek. 

 

 



Sposób prezentacji procedury 

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.  

2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą poprzez przekazanie 

jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.  

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole.  

4. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.  

Tryb dokonania zmian w procedurze                                                                                  

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek 

rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. 

Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.  

Procedury obowiązują do momentu odwołania 

Zasady wchodzą w życie z dniem: 25.maja 2020 r. 


