Procedura dotycząca konsultacji prowadzonych na terenie SP13
w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19
1. Warunkiem udziału ucznia w konsultacjach jest każdorazowe przedłożenie oświadczenia
podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna (załącznik nr 1). Dokument ten podlega
kwarantannie przez 24 godziny w specjalnie przygotowanym pojemniku.
2. Udział w konsultacjach należy zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia do piątku
poprzedzającego dany tydzień (poprzez dziennik elektroniczny). Termin zgłoszeń mija
o godzinie 12:00.
3. W razie braku możliwości udziału w konsultacjach – po wcześniejszym zasygnalizowaniu
obecności danego ucznia prowadzącemu - należy niezwłocznie fakt ten zgłosić dyrekcji
szkoły.
4. Brak wcześniejszego zgłoszenia potrzeby konsultacji z nauczycielem jest równoznaczny
z brakiem możliwości udziału w zajęciach.
5. Informacja dotycząca akceptacji udziału ucznia w konsultacjach oraz ich harmonogram
zostaną przekazane zainteresowanym przez nauczyciela (poprzez dziennik elektroniczny
– do piątku, godzina 17:00).
6. Dzieci do lat 13. powinny być przyprowadzane do szkoły i odbierane przez jednego
z rodziców lub prawnego opiekuna (albo inną osobę dorosłą wskazaną w oświadczeniu –
załącznik 1 – odebranie dziecka ze szkoły).
7. Rodzic lub prawny opiekun (albo inna osoba dorosła wskazana w oświadczeniu – załącznik
1) nie wchodzi na teren szkoły.
8. Po doprowadzeniu dziecka, rodzic lub prawny opiekun (albo inna osoba dorosła) czeka
przed drzwiami wejściowymi do momentu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia.
Jeżeli wynosi ona powyżej 37°C lub dziecko wykazuje objawy chorobowe, pracownik
dyżurujący przekazuje je pod opiekę oczekującego rodzica lub prawnego opiekuna
(albo innej osoby dorosłej, która przyprowadziła dziecko do szkoły).
9. Uczestnictwo w konsultacjach jest równoznaczne z akceptacją rodziców lub prawnych
opiekunów wszystkich zasad ich przeprowadzania.
10. Konsultacje z danego przedmiotu trwają 45 minut i prowadzone są zgodnie
z harmonogramem zajęć.
11. Przerwa między poszczególnym zajęciami trwa nie krócej niż 15 minut.
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12. W sytuacji, gdy uczeń korzysta w jednym dniu z kilku konsultacji, po zakończeniu
konkretnych zajęć, udaje się do dyżurującego pracownika w celu zdezynfekowania rąk
i uzyskania informacji dotyczącej sali, w której odbędą się kolejne zajęcia.
13. Uczniowie klas 1-3, którzy korzystają w danym dniu z konsultacji w zakresie edukacji
wczesnoszkolnej i języka angielskiego lub religii, przemieszczają się do innej sali tylko na
konsultacje z języka angielskiego i religii po wykonaniu czynności wskazanych w punkcie
12.
14. Jeżeli uczeń bierze udział tylko w konsultacjach w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel prowadzący decyduje o przerwie (zgodnie z harmonogramem). Uczniowie
spędzają przerwę pod nadzorem nauczyciel, tylko we wskazanym przez niego miejscu
szkoły. Po każdym wejściu i wyjściu do sali należy dezynfekować ręce.
15. Gdy przerwa między zajęciami wynosi więcej niż 15 minut, uczeń opuszcza teren szkoły i
pojawia się zgodnie z harmonogramem.
16. Uczniowie, którzy nie ukończyli 14. roku życia muszą zostać odebrani przez rodzica
lub prawnego opiekuna (albo inną osobę dorosłą wskazaną w oświadczeniu – załącznik
nr 1) i ponownie przyprowadzeni zgodnie z harmonogramem zajęć.
17. Podczas konsultacji obowiązują zasady ujęte w statucie szkoły oraz regulaminie
zachowania ucznia. Nie wymaga się stroju szkolnego.
18. Konsultacje prowadzone są jedynie dla uczniów zdrowych – bez jakichkolwiek objawów
chorobowych. Wyklucza się także udział w nich ucznia objętego kwarantanną lub izolacją.
19. Uczniowie korzystają z wejścia do szkoły od ul. Barlickiego. Jedyną osobą uprawnioną
do jego otwierania jest oddelegowany pracownik szkoły.
20. Ucznia pozbawionego opieki osoby dorosłej (zgodnie z obowiązującym obostrzeniami,
czyli wymogiem ukończenia 14. roku życia), którego temperatura ciała wynosi powyżej
37°C lub wykazuje objawy chorobowe, pracownik dyżurujący odprowadza do gabinetu
pielęgniarki, gdzie oczekuje on na odebranie przez rodzica lub prawnego opiekuna.
Ponadto telefonicznie powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły, który informuje
rodziców lub prawnych opiekunów dziecka o konieczności odebrania go ze szkoły.
21. Uczniowie przychodzący na konsultacje zachowują odstępy zgodnie z regułą dystansu
społecznego.
22. Pracownik szkoły pełni dyżur zgodnie z ustalonym harmonogramem i odpowiedzialny jest
za wpuszczenie ucznia na teren szkoły.
23. W zakresie jego obowiązków jest także dopilnowanie, by uczeń:
a) posiadał założoną maseczkę ochronną (lub inne zabezpieczenie ust i nosa),
b) zdezynfekował ręce.
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24. Ponadto osoba dyżurująca przy drzwiach:
a) dokonuje pomiaru temperatury ciała ucznia,
b) każdorazowo dezynfekuje termometr,
c) odnotowuje imię oraz nazwisko ucznia na liście obecności,
d) kieruje ucznia do właściwej sali.
25. W sytuacji, gdy uczeń:
a) nie ma właściwego zabezpieczenia ust i nosa,
b) odmawia dezynfekcji rąk,
c) nie stosuje się do innych poleceń pracowników szkoły,
osoba dyżurująca ma prawo odmówić mu możliwości udziału w zajęciach. W tej sytuacji
uczeń udaje się samodzielnie do domu (jeżeli ukończył 14. rok życia) albo odebrany zostaje
przez rodzica lub prawnego opiekuna (a także inną osobę dorosłą, która przyprowadziła
dziecko).
26. W sytuacji przyprowadzenia ucznia przez rodzica, opiekun nie wchodzi na teren szkoły.
27. Uczniowie wpuszczani są do szkoły pojedynczo.
28. Zabrania się gromadzenia uczniów oraz rodziców lub prawnych opiekunów (albo innych
osób dorosłych przyprowadzających i odbierających dzieci) przed szkołą - zgodnie
z zasadami zachowania dystansu społecznego.
29. W czasie pobytu na terenie szkoły, ucznia obowiązuje nakaz zasłaniania maseczką ust oraz
nosa (lub stosowania innego zabezpieczenia tychże).
30. Po odbytych konsultacjach i dezynfekcji rąk (przy pracowniku dyżurującym obok
wejścia), należy wymienić maseczkę. Zużytą powinno się schować do worka (posiadanego
we własnym zakresie), ponownie zdezynfekować ręce i założyć nową. Liczba posiadanych
maseczek uzależniona jest od liczby godzin konsultacji, w których bierze udział dany
uczeń. Brak odpowiedniej liczby maseczek dyskwalifikuje ucznia z udziału w kolejnych
zajęciach, o czym decyduje pracownik dyżurujący.
31. Po wejściu do budynku szkoły i wykonaniu obowiązkowych czynności, uczeń udaje się
do sali wskazanej przez dyżurującego pracownika. W drodze do niej porusza się określoną
trasą.
32. Drzwi do sali, w której odbywają się konsultacje, otwiera i zamyka jedynie prowadzący
zajęcia.
33. Po wejściu do sali, uczeń ponownie dezynfekuje ręce dostępnymi w niej środkami.
34. Uczeń zajmuje miejsce wskazane przez prowadzącego zajęcia i pozostaje na nim
do momentu ich zakończenia.
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35. Zabrania się wchodzenia i wychodzenia z sali bez zgody prowadzącego.
36. Po zajęciu miejsca uczeń przygotowuje niezbędne materiały oraz przybory,
które umiejscawia na ławce.
37. Zakazuje się przekazywania przyborów między uczniami (nauczyciel również
nie udostępnia ich dzieciom).
38. Zakazuje się wnoszenia na teren szkoły jedzenia oraz picia.
39. W sytuacji, gdy koniecznym jest skorzystanie z toalety, uczeń sygnalizuje
to prowadzącemu zajęcia oraz udaje się do niej wyznaczoną drogą, informując również
dyżurującego pracownika szkoły, który po wyjściu ucznia z toalety zobowiązany jest
dokonać właściwej dezynfekcji pomieszczenia sanitarnego.
40. Po zajęciach uczeń zabiera wszystkie przyniesione materiały oraz przybory i –
w wyznaczonej przez prowadzącego kolejności - opuszcza salę, kierując się określoną
drogą do wyjścia, gdzie ponownie dezynfekuje ręce.
41. Pozostawione przez uczniów rzeczy – ze względów bezpieczeństwa – zostają usunięte
ze szkoły.
42. Po przeprowadzonych zajęciach sala podlega dezynfekcji i wietrzeniu.
43. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów choroby, uczeń podlega izolacji
z zapewnieniem opiekuna w odrębnym pomieszczeniu, którym jest gabinet pielęgniarki –
z zachowaniem określonych zasad bezpieczeństwa (2 metry od innych osób).
44. O powyższej sytuacji (punkt 43), nauczyciel prowadzący zajęcia powiadamia dyrektora
szkoły, a za jego pośrednictwem - rodzica lub opiekuna prawnego, który ma obowiązek
niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. Następnie uczeń pod opieką dyżurującego
pracownika szkoły, udaje się do wyznaczonego pomieszczenia (gabinet pielęgniarki).
45. Wezwany rodzic lub prawny opiekun ma obowiązek pojawić się przed wejściem do szkoły
od ul. Barlickiego oraz telefonicznie poinformować sekretariat szkoły o swoim przybyciu
w celu odebrania dziecka. Po przekazaniu stosownej informacji, uczeń zostaje
doprowadzony do wskazanego wejścia. W sytuacji, gdy jego stan ulega pogorszeniu,
dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe – zgodnie z obowiązującymi procedurami.
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Załącznik nr 1
do Procedury dotyczącej konsultacji prowadzonych na terenie SP13 w trakcie pandemii koronawirusa
COVID-19.

Oświadczenie
Ja, niżej podpisany, rodzic/prawny opiekun ucznia:
………………….………………………………………………...
(imię i nazwisko dziecka)

oświadczam, że zapoznałem się z Procedurą dotyczącą konsultacji prowadzonych na terenie SP13
w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 oraz zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w nich
zawartych.
Ponadto wskazuję poniższą osobę dorosłą jako uprawnioną do odbioru mojego dziecka:
……………………………………………………… …………………………………………………..
Imię i nazwisko

Numer PESEL

.………………………………………………...
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Oświadczam, że:
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

temperatura ciała mojego dziecka nie wskazuje na stan gorączkowy;
dziecko nie ma kataru, kaszlu;
członkowie rodziny zamieszkujący z dzieckiem nie przebywają w kwarantannie domowej;
członkowie rodziny zamieszkujący z dzieckiem nie przebywają w izolacji,
dziecko nie jest uczulone na wszelkie środki dezynfekujące,
jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do szkoły
w aktualnej sytuacji epidemiologicznej, a także poinformowano mnie o ryzyku, na jakie jest
narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin - mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń
sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych, zdaję sobie sprawę, że na terenie
placówki może dojść do zakażenia COVID – 19,
w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko na terenie) zdaję sobie
sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową
kwarantannę,
w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu
szkoła zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na jej terenie oraz
ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę,
w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka, osoba ta zostanie natychmiast
umieszczona w przygotowanym izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej,
niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy,
deklaruję pełne zastosowanie się do wytycznych zawartych w dokumentach MEN, GIS, MZ
oraz zgodę na realizowanie tych zaleceń przez placówkę,
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•

w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń,
pretensji do organu prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego
płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

Siemianowice Śląskie, …………………….
data

…………………………………………
czytelny podpis składającego oświadczenie
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