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MSP PADEREWSKI 

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS 4-8 

 

INSTRUKCJA DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

 

Organizacja konsultacji 

 Nauczyciele prowadzą stacjonarne konsultacje dla uczniów klas 4-8 w budynku szkoły w 

wymiarze w wymiarze 1/6 swojego tygodniowego wymiaru zajęć w dniach wtorek – piątek.  

 Harmonogram, zawierający informacje o dniu, godzinie i sali, w której odbywają się 

konsultacje, jest ogłoszony na stronie internetowej szkoły. 

 Zgłoszenia na konsultacje odbywają się poprzez formularz internetowy do każdego 

poniedziałku do godz. 12.00, przy czym zgłoszeń dokonują: 

a) w klasach 4-6 – rodzice, 

b) w klasach 7-8 – uczniowie. 

 W przypadku, gdy liczba uczniów zgłoszonych do jednego nauczyciela na określoną 

godzinę konsultacji przekracza 8, nauczyciel kontaktuje się mailowo z wybranymi uczniami, 

wyznaczając im inny termin konsultacji; o udziale w pierwszym terminie konsultacji 

decyduje kolejność zgłoszeń.  

 W przypadku rezygnacji z konsultacji uczeń niezwłocznie powiadamia o tym fakcie 

nauczyciela. 

 Konsultacje są dla uczniów dobrowolne i odbywają się jedynie wówczas, gdy zgłosi się na 

nie co najmniej jeden uczeń. 

 W przypadku, gdy co najmniej jeden uczeń zgłosi się na konsultacje, nauczyciel odwołuje 

mailowo/ poprzez ManageBac zajęcia zaplanowane w formie wideokonferencji, które 

miałyby się odbyć w terminie konsultacji. W takiej sytuacji nauczyciel zamieszcza uczniom 

materiały do samodzielnej pracy na Dysku Google (klasy 4-5) lub w ManageBac (klasy 6-

8). 

 

Organizacja wejścia do szkoły 

 Wstęp do szkoły jest możliwy wyłącznie przez główne wejście (ul. Symfoniczna 3a). 

 Przy wejściu pełni dyżur pracownik szkoły (w godz. 7.30-8.30 – pielęgniarka szkolna, w godz. 

8.30-17.30 woźna/ portierka szkolna). 

 Zadaniem pracowników dyżurujących przy wejściu jest mierzenie temperatury 

wchodzących uczniów oraz kontrola dezynfekcji rąk. 

 W przypadku, gdy uczeń jest odprowadzany/ przywożony na konsultacje przez rodziców/ 

opiekunów, nie wchodzą oni z nim do szkoły. Uczeń samodzielnie udaje się do sali, w której 

odbywają się konsultacje. 

 Uczniowie nie korzystają z szatni na poziomie -1. 

 

Zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas konsultacji 

 Na konsultacje może zgłosić się wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną, nieobjęty kwarantanną.  

 Przed konsultacjami oraz po ich zakończeniu uczniowie nie skupiają się w grupach i 

zachowują odstęp wynoszący min. 1,5 m. 

 W salach lekcyjnych może przebywać max. ośmioro uczniów z nauczycielem.  

 Nauczyciel poleca zająć uczniom miejsca w sali tak, by zachować między wszystkimi 

osobami dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m. 

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

jego stoliku szkolnym lub w tornistrze/ plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

 Nauczyciel wietrzy salę po odbyciu konsultacji z każdą grupą uczniów. 
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 Nauczyciele i uczniowie mają obowiązek poruszać się w przestrzeni wspólnej w 

maseczkach, mogą je zdjąć po wejściu do sali. 

 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają obowiązek 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do poszczególnych grup, 

właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych. 

 Przed wejściem do budynku szkoły z przedsionka jest umieszczone stanowisko z płynem 

dezynfekującym. 

 Każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek zdezynfekowania dłoni lub założenia 

rękawiczek ochronnych.  

 Dostęp do źródełek wody pitnej jest zamknięty. 

 Sprzątanie i dezynfekcja odbywa się codziennie według następującego porządku: 

 klamki, włączniki, blaty, krzesła w salach – bezpośrednio po zakończeniu konsultacji 

danej grupy, 

 podłogi w salach – bezpośrednio po zakończeniu konsultacji danego nauczyciela,  

 ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki), toalety – dwa razy 

dziennie (godz. 11.30-12.30 oraz po godz. 17.30). 

 

Zabezpieczenie pracowników szkoły i osób mających z nimi kontakt 

 Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

 W konsultacje nie są zaangażowani pracownicy powyżej 60. roku życia lub z istotnymi 

problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka. 

 Pracownicy szkoły są wyposażeni w środki higieny (przyłbice, rękawiczki jednorazowe). 

Środki te są do pobrania na portierni. 

 W godz. 7.00-12.30 uczniowie i pracownicy szkoły są objęci opieką przedmedyczną 

(gabinet pielęgniarki szkolnej). 

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik szkoły nie powinien 

przychodzić do pracy, ale pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. 

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie odsunięty od 

pracy, a sekretariat powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną i przekazuje 

pozostałym pracownikom oraz rodzicom jej instrukcje i polecenia. 

 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z podejrzeniem zakażenia zostaje 

gruntownie sprzątnięty i zdezynfekowany. 


