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Zasady przebywania uczniów na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skawinie w trakcie 

konsultacji 

 

1. Funkcjonowanie szkoły w okresie pandemii oparte jest o wytyczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych.  

2. Od 25 maja br. uczniowie klasy VIII mogą skorzystać z  konsultacji przedmiotowych. 

3. Od 1 czerwca br. z konsultacji  mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.  

4. W konsultacjach może uczestniczyć wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych.  

5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno uczniowi przychodzić 

do szkoły. 

6. Konsultacje organizowane są z uwzględnieniem wytycznych GIS - 4 m
2
 na osobę (uczniów i 

nauczycieli).  

7. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 

ławka szkolna). 

8. Rodzice nie mogą wchodzić do budynku szkoły.  

9. Przy wejściu do budynku szkoły uczeń musi obowiązkowo zdezynfekować ręce. 

10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców 

wynoszący min. 2 m. 

11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać 

się przyborami szkolnymi między sobą. 

12. Rodzice i osoby upoważnione przez rodziców składają oświadczenia w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. a także oświadczenie, że nie 

będą sobie rościć praw do odszkodowania w przypadku zachorowania dziecka.  

13. Wszelkie zmiany w stanie zdrowia dziecka zaobserwowane przez rodziców w domu 

przekazywane są niezwłocznie telefonicznie Dyrektorowi Szkoły (mailowo lub telefonicznie).  

14. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii, rodzice są zobowiązani do przedłożenia 

zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego alergię powodującą takie objawy.  

15. Szkoła organizuje pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, 

zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, przyłbicę oraz fartuch biologiczny i wodoodporny, płyn 

do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).  
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16. Mierzenie temperatury ciała dzieci będzie dokonywane przed wejściem do szkoły. 

Temperatura ciała na poziomie 37
o
 C i wyższym uniemożliwia przyjęcie dziecka.  

17. W sytuacji wystąpienia temperatury u dziecka lub innych objawów choroby uczeń 

natychmiastowo jest izolowane od grupy z jednoczesnym poinformowaniem  rodziców. 

Rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły.  

18. Konsultacje dla uczniów odbywają się w godzinach ustalonych z nauczycielem po 

uwzględnieniu realizowanego tygodniowego planu zajęć zdalnych ucznia. 

19. Konsultacje mogą być indywidualne lub grupowe przy czym liczebność grup jest ograniczona  

do maksymalnie 12. 

20. Za organizację konsultacji odpowiada nauczyciel, który uzgadnia poprzez dziennik 

elektroniczny z Rodzicami uczniów termin i formę konsultacji i jednocześnie informuje 

Dyrektora szkoły o ustaleniach.  

21. Nauczyciele ustalają konsultacje zgodnie z harmonogramem. 

22. Konsultacje prowadzone w formie zdalnej organizowane są według dotychczasowych zasad. 

23. Pozostałe zasady funkcjonowania szkoły pozostają bez zmian.  

 

Halina Buchowska  

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2  

w Skawinie 


