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I.  Zasady uczestnictwa uczniów klas IV-VIII w konsultacjach organizowanych na terenie szkoły 
  

1. Uczniowie klas IV-VIII mają możliwość udziału w organizowanych na terenie szkoły  konsultacjach 

indywidualnych lub grupowych. 
 

2. Konsultacje mają dla uczniów charakter dobrowolny. Dotyczą wszystkich przedmiotów obowiązujących 

na danym poziomie nauczania. 
 

3. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby 

sugerujących infekcję układu oddechowego.  
 

4. Jeżeli w domu ucznia przebywa jakakolwiek osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych, uczniowi nie wolno przychodzić do szkoły. 
  

5. Uczniowie nie przynoszą do szkoły innych rzeczy poza podręcznikami, zeszytami i przyborami do 

pisania. Szkoła nie udostępni uczniowi uczestniczącemu w konsultacjach podręczników. 
 

6. Na terenie szkoły nie mogą przebywać żadne osoby nieupoważnione. 

 
 

 

II.  Procedury przychodzenia/wychodzenia ucznia oraz przebywania na terenie szkoły   
 

1. W drodze do i ze szkoły uczniowie zobowiązani są zasłaniać usta i nos. 
 

2. Wchodząc na teren budynku szkoły i przebywając w szkole, uczniowie zobowiązani są nosić maseczkę. 

Jeśli ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, 

jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, uczestniczą w konsultacji indywidualnie. 
 

3. Uczniowie na konsultacje przychodzą sami. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły. 
 

4. Jeżeli kilkoro uczniów przyjdzie jednocześnie, czekają na przyjęcie, zachowując dystans społeczny 

pomiędzy osobami wynoszący min. 1,5 m. 
 

5. Czas przychodzenia uczniów na konsultacje  – zostaje ustalony wcześniej indywidualnie z nauczycielem. 
 

6. Przy wejściu do szkoły każdego dnia pracownik placówki za pomocą termometru bezdotykowego 

sprawdza uczniowi temperaturę ciała. Jeśli temperatura będzie podwyższona (powyżej 37°), uczeń nie 

zostanie przyjęty do szkoły. 
 

7. Nazwisko i imię ucznia, wynik pomiaru temperatury jego ciała oraz godzina przyjścia zostają 

każdorazowo odnotowane przez pracownika szkoły (załącznik nr 1). 
 

8. Przed wejściem na teren placówki uczniowie dezynfekują w przedsionku szkoły ręce. 
 

9. Po wykonanym pomiarze temperatury ciała oraz dezynfekcji rąk uczniowie udają się do wyznaczonej 

sali na umówione z nauczycielem konsultacje.  
 

10. Uczniowie bezwzględnie stosują zasady higieny: nie podają ręki na powitanie, unikają dotykania oczu, 

nosa i ust, zachowują dystans, podczas przerw  myją ręce wodą z mydłem. Zwracają także uwagę na 

odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  
 

11. Uczniowie zobowiązani są unikać większych skupisk osób, zachowują dystans przebywając na 

korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie wokół szkoły. 
 

12. Uczniowie po skończonych konsultacjach bezzwłocznie opuszczają budynek szkolny. 
 

 

WAŻNE! Uczniowie zobowiązani są trzymać się ściśle wyznaczonego terminu konsultacji.  

Ze względów zdrowotnych niedozwolone jest gromadzenie się uczniów przed konsultacjami i po ich 

zakończeniu na korytarzach szkoły oraz terenie przylegającym do budynku placówki. 
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III. Zasady organizacji konsultacji z poszczególnych przedmiotów dla uczniów klas IV-VIII. 

        Harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych. 
 

1. Do pracy mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe. Po przyjściu do szkoły nauczyciel poddany jest  

w obecności innego  pracownika pomiarowi temperatury ciała za pomocą termometru bezdotykowego. 

Brak podwyższonej temperatury (powyżej 37°) jest równoznaczny z dopuszczeniem do pracy.  
 

2. Uczeń chcąc skorzystać z konsultacji, zobowiązany jest skontaktować się wcześniej (najpóźniej dzień 

przed terminem konsultacji z danego przedmiotu; do godz. 16.00) z wyznaczonym  nauczycielem 

telefonicznie lub drogą mailową.  
 

3. Nauczyciel wyznacza uczniowi konkretny termin konsultacji. 
 

4. Konsultacje prowadzone przez nauczycieli klas IV-VIII odbywają się w wyznaczonych salach  

wg ustalonego harmonogramu: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. W sytuacji, gdy uczeń nie może przyjść na konsultacje w wyznaczonym terminie, telefonicznie lub 

drogą mailową uprzednio wcześniej odwołuje swoją wizytę w szkole.  
 

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot Nr sali Dzień/godzina 

1 Berestecka Bogna j. polski 19 poniedziałek / godz. 16.00 – 17.00 

2 Buczkowska Elżbieta religia, plastyka 22 wtorek / godz. 15.15 – 16.15 

3 Chrystou Thomas WF sala gimn. 
poniedziałek / godz. 16.40 – 17.10 

środa / godz. 16.40 – 17.10 

4 Ćmielewska Donata informatyka / technika 12 czwartek / godz. 15.00 – 16.00 

5 Gajos Ewa fizyka 39 wtorek / godz. 15.00 – 16.00  

6 Gawriłow Aneta j. polski 21 
poniedziałek / 8.00 – 9.00 

czwartek / 14.00 – 15.00 

7 Kowalczuk Anna  informatyka / EDB 32 czwartek / 14.30 – 15.30 

8 Krysińska Dorota geografia / przyroda kl. 4a 20 poniedziałek / godz. 16.30 – 17.30 

9 Krzesińska-Górniewicz Elżbieta WF sala gimn. czwartek / godz. 15.00 – 16.00 

10 Krześlak Przemysław j. angielski 18 wtorek /  godz. 15.30 – 16.30 

11 Kuklinowska-Krajda Natalia j. angielski 21 środa / godz. 16.00 – 17.00 

12 Lango Hanna matematyka 31 czwartek / 15.00 – 16.00 

13 Łastowska Sylwia religia 4 pon. i czwartek / 15.00 – 15.30 

14 Piotrowska - Gołembska Dorota WOS 12 poniedziałek / 15.20 – 16.20 

15 Poździak Marta chemia / matematyka 44 
poniedziałek / 14.50 – 15.50 

poniedziałek / 15.50 – 16.50 

16 Sowińska Katarzyna matematyka 40 czwartek / 16.15 – 17.15 

17 Subocz-Władyko Teresa j. polski 19 wtorek / godz. 16.00 – 17.00 

18 Szafraniak Piotr j. niemiecki /  WF 18 piątek / godz. 15.00 – 16.00 

19 Szulc Małgorzata historia 17 wtorek / godz. 15.30 – 16.30 

20 Szulc Marzenna j. polski 39 czwartek / 15.20 – 16.20 

21 Wawer Marzena j. angielski 39 poniedziałek / 15.40 – 16.40 

22 Zielińska Sylwia przyroda/biologia 20 czwartek / godz. 15.00 – 16.00 

23 Zygmunt Mariusz muzyka 22 środa / godz. 15.00 – 16.00 

24 Żytyńska Małgorzata WF sala gimn. poniedziałek / 16.45 – 17.45 
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6. Grupa uczniów uczestniczących jednocześnie w konsultacjach w danej godzinie pod opieką jednego 

nauczyciela nie może przekraczać 12 osób. 
 

7. Nauczyciel prowadzący zajęcia sporządza każdego dnia wykaz uczniów klas IV-VIII uczestniczących  

w konsultacjach (załącznik nr 2). 
 

8. Czekając na wejście do sali, uczniowie zachowują odpowiedni dystans społeczny - min. 1,5 m oraz mają 

zakryte usta i nos. 
 

9. Po zajęciu miejsca w sali uczniowie mogą zdjąć maseczkę.  
 

10. Uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

2) wychodzi do toalety 

3) wychodzi z sali po zakończeniu konsultacji. 
 

11. W salach wyznaczonych do konsultacji znajdują się wyłącznie przedmioty i sprzęty, które można 

dezynfekować. Uczniowie korzystają tylko z własnych przyborów piśmienniczych, podręczników itp. 
 

12. Każda sala po zakończonych konsultacjach jest przez pracownika szkoły dezynfekowana i wietrzona.   
 

13. Nauczyciele zobowiązani są przypominać uczniom o konieczności stosowania podstawowych zasad 

higieny w okresie epidemii.  

 

 

IV.  Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni w szkole 
 

1. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją  

o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez uczniów oraz osoby dorosłe wchodzące do placówki.  
 

2. Na terenie szkoły pracownicy zobowiązani są zasłaniać usta i nos oraz zachowywać dystans społeczny 

między sobą w każdej przestrzeni placówki (min. 1,5 m). 
 

3. Szkoła ogranicza przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum. 
 

4. Osoby trzecie podczas krótkiego przebywania w szkole powinny być zdrowe i  zachowywać wszelkie 

środki ostrożności (osłonięcie ust i nosa, rękawiczki jednorazowe / dezynfekcja rąk).  
 

5. Każdego dnia wyznaczony pracownik szkoły  odpowiedzialny  jest za wpisywanie do zeszytu 

wszystkich osób trzecich wchodzących danego dnia do  placówki (nazwisko, imię, godzina wejścia, cel). 
 

6. Nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem.  
 

7. Dyrektor szkoły nadzoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręcze, 

klamki, uchwyty, włączniki), powierzchni płaskich - stolików, biurek, blatów, krzeseł  

w pomieszczeniach, parapetów  itp.  
 

8. Dezynfekcja jest przeprowadzana ściśle według zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu  

i w taki sposób, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

(przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych powierzchni oraz pomieszczeń). 
 

9. Boisko szkolne zostaje wyłączone z użytkowania poprzez otoczenie biało - czerwoną taśmą.  
 

10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych  wywieszone są instrukcje: mycia i dezynfekcji rąk, 

zakładania i zdejmowania maseczki i rękawiczek. 
 

11. Na bieżąco dezynfekowane są pomieszczenia sanitarne. 
 

12. Pracownicy obsługi po przeprowadzeniu czynności higienicznych i dezynfekcyjnych w danym 

pomieszczeniu odnotowują je w Rejestrze czynności porządkowych. 
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V.  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19  u ucznia 
 

1. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby (katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała), 

zostaje odizolowany pod opieką jednego z pracowników szkoły w odrębnym pomieszczeniu  

z możliwością skorzystania z toalety. 
 

2. Pomieszczeniem izolacyjnym dla ucznia, u którego  zdiagnozowano objawy chorobowe jest sala nr 2.  

Jest ona wyposażona w indywidualne środki ochrony (maseczki, rękawiczki) i płyn dezynfekujący. 
 

3. Osoba sprawująca opiekę nad uczniem dokonuje pomiaru i zapisu temperatury jego ciała. Zachowuje 

ona wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną  

i rękawiczki, po wyjściu dezynfekuje ręce.  
 

4. Szkoła niezwłocznie powiadamia rodziców o konieczności pilnego odebrania dziecka z placówki. 
 

5. Rodzice/opiekunowie izolowanego ucznia odbierają dziecko ze szkoły przy głównych drzwiach 

wejściowych do budynku placówki. Odbiór powinien się odbyć w określonym reżimie czasowym – 

jedna  godzina zegarowa od zgłoszenia. 
 

6. W przypadku nieudanej próby nawiązania przez szkołę kontaktu z rodzicem/opiekunem lub ignorowania 

prośby szkoły o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, dyrektor  lub osoba przez niego wyznaczona 

powiadamia o fakcie Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w celu uzyskania wytycznych do 

dalszego postępowania. 
 

7. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie 

w części/częściach szkoły, w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie. 
 

8. Nauczyciel sprawujący opiekę nad pozostałymi uczniami z grupy przechodzi wraz z nimi do innej sali. 
 

9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu,  

a powierzchnie płaskie (blat stolika, krzesła) oraz dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) dezynfekcji. 

 
 

 

VI.  Regulamin dla Rodziców 
 

1. Rodzic zobowiązany jest zapoznać się z Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Szkole 

Podstawowej  nr 46 w Szczecinie w związku z możliwością organizowania na terenie placówki 

konsultacji dla uczniów klas IV – VIII w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy  

w placówce – styczeń 2021.  
 

2. W konsultacjach na terenie szkoły uczestniczyć mogą wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów 

chorobowych (katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała) sugerujących infekcję układu 

oddechowego. 
 

3. Uczeń chcąc skorzystać z konsultacji, zobowiązany jest skontaktować się wcześniej (najpóźniej dzień 

przed terminem konsultacji z danego przedmiotu; do godz. 16.00) z wyznaczonym  nauczycielem 

telefonicznie lub drogą mailową. 
 

4. W sytuacji, gdy uczeń nie może przyjść na konsultacje w wyznaczonym terminie, telefonicznie lub 

drogą mailową uprzednio wcześniej odwołuje swoją wizytę w szkole.  
 

5. Uczniowie na konsultacje przychodzą sami. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły. 
 

6. W drodze do i ze szkoły uczniowie zobowiązani są zasłaniać usta i nos. 
 

7.  Jeśli ze względów zdrowotnych udokumentowanych przez lekarza uczeń nie może nosić maseczki ani 

przyłbicy, uczestniczy w konsultacji indywidualnie. 
 

8. Po wejściu do szkoły i przebywając na jej terenie, uczeń zobowiązany jest zasłonić usta i nos. 
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9. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że uczeń jest chory i może zarażać innych, nie zostaje przyjęty do  

szkoły.  O zaistniałym fakcie szkoła powiadamia rodzica, który zobowiązany jest odebrać dziecko 

i skontaktować się z lekarzem. 
 

10. Rodzic zobowiązany jest dopilnować, żeby dziecko nie zabierało do szkoły innych rzeczy poza 

podręcznikami, zeszytami i przyborami do pisania.  
 

11. Ze względów bezpieczeństwa szkoła nie udostępni uczniowi podczas konsultacji podręczników. 
 

12. Przy wejściu do szkoły pracownik placówki sprawdza temperaturę ciała każdego ucznia.  Jeśli 

temperatura będzie podwyższona (powyżej 37o), uczeń nie zostanie przyjęte do szkoły. 
 

13. Jeśli w trakcie pobytu w szkole uczeń będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, zostanie 

odizolowany. Szkoła niezwłocznie powiadomi wówczas rodzica, który zobowiązany jest odebrać 

dziecko w ciągu godziny. Następnego dnia rodzic może dziecko przyprowadzić tylko wtedy, gdy nie 

wykazuje ono oznak choroby. 
 

14. Jeżeli nie uda się nawiązać kontaktu z rodzicem, dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona 

skontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w celu uzyskania wytycznych do 

dalszego postępowania. 
 

15. W związku z reżimem sanitarnym, rodzic powinien regularnie przypominać dziecku o podstawowych 

zasadach higieny: nie podawać ręki na powitanie, unikać dotykania oczu, nosa i ust, zachowywać 

dystans społeczny min. 1,5 m, myć często i dokładnie ręce wodą z mydłem, odpowiednio zasłaniać 

twarz podczas kichania czy kasłania, unikać większych skupisk ludzi. 
 

16. Rodzic zobowiązany jest podać sposób szybkiej komunikacji ze szkołą oraz zadbać, aby kontakt 

ten był skuteczny (poprzez systematyczne sprawdzanie połączeń telefonicznych w ciągu dnia). 
 

 

 

 

VII. Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie wątpliwości dotyczące funkcjonowania szkoły, stosowania środków indywidualnej ochrony, 

dezynfekcji, obowiązujących w placówce procedur oraz postępowania w przypadku zarażenia 

poszczególnych osób będą konsultowane z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. 
 

2. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszych procedurach 

obowiązują każdego ucznia, rodzica/opiekuna dzieci, pracownika placówki oraz osoby trzecie.  

3. Procedury bezpieczeństwa obowiązujące  w  Szkole Podstawowej nr 46 w Szczecinie w związku  

z możliwością organizowania na terenie placówki konsultacji dla uczniów klas IV-VIII w okresie 

zmienionych warunków pracy w placówce  obowiązują od dnia 18 stycznia do 8 lutego 2021 r. 

 

 

 


