
PROCEDURA UDZIAŁU UCZNIÓW W KONSULTACJACH  W SZKOLE NA CZAS PANDEMII 

obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Podstawa prawna:  

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 

ze zm.), 

 wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym 

Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. 

Z dniem 25 maja 2020 r. rozpoczynają się w szkole konsultacje zbiorowe  i indywidualne dla uczniów 

klas 8, od 1.06.2020 r. pozostałych klas. 

Konsultacje zbiorowe przewidziane są dla ósmoklasistów z podziałem na grupy, według załączonego 

harmonogramu. Uczniowie biorą udział po uprzednim umówieniu się z nauczycielem danego 

przedmiotu.  Obowiązkiem ucznia lub nauczyciela jest zgłaszanie potrzeby konsultacji do nauczyciela 

poprzez dziennik Librus. W obu formach konsultacji uczniowie uczestniczą, przestrzegając 

załączonych procedur. 

Wszystkich uczniów, biorących udział w konsultacjach, obowiązuje przestrzeganie procedur 

bezpieczeństwa.  

 

Procedura udziału uczniów klas ósmych w konsultacjach. 

1. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony gimnazjum. 

2. Z konsultacji nie może korzystać uczeń w sytuacji, kiedy jest chory lub w jego domu przebywa 

osoba na kwarantannie lub w izolacji.  

3. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje indywidualne lub zbiorowe, a nie może przyjść, zgłasza 

to rano nauczycielowi.  

4. W drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans 

społeczny.  

5. W przestrzeni szkolnej uczeń używa własnych środków ochrony osobistej.  

6. Uczeń przynosi do szkoły swoje podręczniki i przybory, nie pożycza pomocy naukowych.  

7. Przy wejściu do szkoły uczeń dezynfekuje ręce. 

8. Uczeń korzysta w szkole z szatni, zachowując właściwe środki ostrożności. 

9. Po wejściu na szkolny korytarz uczeń kieruje się bezpośrednio do wyznaczonej sali. 

10. Podczas pobytu w szkole uczeń pozostaje w ochronnej maseczce. Zdjąć ją może tylko 

wówczas, gdy zajmuje miejsce w ławce i nie przemieszcza się. 

11. Podczas pobytu ucznia w szkole bezwzględnie obowiązują następujące zasady higieny:  

 częste mycie rąk wodą z mydłem 

 niepodawanie ręki na powitanie 

 zachowywanie dystansu społecznego min. 1,5 m 

 unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zasłanianie twarzy podczas kichania czy kasłania 



 unikanie większych skupisk uczniów, zachowywanie dystansu na korytarzu, w toalecie i 

innych pomieszczeniach wspólnych. 

12. Po zakończonych zajęciach uczeń niezwłocznie opuszcza szkołę, nie grupuje się. 

13. Za bezpieczeństwo podczas drogi do szkoły i do domu odpowiadają rodzice/opiekunowie.  

14. Dotarcie do szkoły organizują rodzice/opiekunowie we własnym zakresie. 

15. Podczas egzaminów ósmoklasisty konsultacje będą zawieszone.  

 

 

Zasady wchodzą w życie z dniem: 25.05.2020 r.  

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie 

K. Babiarska 

 


