PROCEDURA UCZESTNICZENIA UCZNIA W
KONSULTACJACH PRZEDMIOTOWYCH W PUBLICZNEJ
SZKOLE PODSTAWOWEJ ZAKONU PIJARÓW
IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA W RZESZOWIE

Podstawa Prawna :
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn.
zm.),wytycznych GIS z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki na
dziećmi do lat 3, a także rekomendacji MZ i MEN oraz wytycznych GIS z dnia 15 ma ja
2020r. dla szkół podstawowych , a także rekomendacji MZ i Rozporządzenie MEN z dnia
14 maja 2020r1.
1. Konsultacje przedmiotowe w szkole realizowane są wyłącznie z uczniami, których
rodzice/opiekunowie prawni zgłosili chęć uczestnictwa ucznia w w/w zajęciach w
szkole do wychowawcy klasy.
2. Ze względu na zapewnienie odpowiedniego poziomu reżimu sanitarnego, w klasie nie
może przebywać więcej niż 12 uczniów na grupę.
3. Konsultacje odbywają się
według obowiązującego podziału godzin dla
poszczególnych oddziałów/klas.
4. W przypadku wystąpienia u ucznia podwyższonej temperatury lub innych objawów
mogących wskazywać na objawy chorobowe, w tym w szczególności towarzyszące
zarażeniu koronawirusem lub zachorowaniu na COVID-19 - ucznia nie wolno wysyłać
do szkoły, należy skontaktować się z lekarzem.
5. Po przyjściu do szkoły rodzice/opiekunowie i uczniowie zobowiązani są do umycia rąk
płynem dezynfekcyjnym, który umieszczony jest przy drzwiach wejściowych, oraz
dodatkowo w salach lekcyjnych.
6. Każdorazowo po przyprowadzeniu ucznia do szkoły nastąpi pomiar temperatury ciała
ucznia bezdotykowym termometrem przez pracownika obsługi. Dopiero po wykonaniu
tej czynności można przejść do dalszej części szkoły.
7. W przypadku wystąpienia temperatury powyżej 37ºC dziecko nie zostanie przyjęte do
placówki na konsultacje.
8. Do placówki nie można przyprowadzać/posłać ucznia, którego domownik odbywa
kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych.

9. W drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans
społeczny oraz w czasie powrotu z niej. Podczas konsultacji uczniowie nie są już do
tego zobowiązani. Rodzice poruszają się po szkole w maseczkach.
10. Uczeń bezwzględne przestrzega zasad higieny: często myje ręce wodą z mydłem, nie
podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, unika dotykania oczu, nosa i ust.
11. Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. 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 powinni wymieniać
się przyborami szkolnymi między sobą.
12. Każdorazowo uczniowie zobligowani są zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym
znajdującym się w sali lekcyjnej.
13. Konsultacje w danej grupie organizowane są zawsze w tej samej sali, wietrzonej co

najmniej raz na godzinę.
14. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń
– 1 ławka szkolna).

15. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów (nie więcej niż 26) według
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych
planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639). Po każdych
zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub
zdezynfekowane.
16. W razie manifestowania przez dziecko niepokojących objawów choroby, dziecko
zostanie odizolowane i zostaną zawiadomieni rodzice/opiekunowie prawni w celu jak
najszybszego odebrania ucznia ze szkoły.
17. W razie wystąpienia u uczniów przebywających w szkole lub pracowników mających
z nimi kontakt objawów mogących wskazywać na zarażenie koronawirusem lub
zachorowaniem na COVID-19 niezwłocznie zostanie poinformowana stacja
sanitarnoepidemiologiczna i dalsze postępowanie będzie uzależnione od ich wskazań
(możliwe wprowadzenie kwarantanny lub izolacji, zamknięcie placówki). Jeśli
personel szkoły uzna, że zdrowie dziecka jest zagrożone, wezwane zostanie pogotowie
ratunkowe.
18. Na czas wprowadzenie konsultacji zawiesza się prowadzenie lekcji online na Teams.
Lekcje prowadzone będą w sposób zdalny poprzez wysyłanie opracowanych
materiałów, notatek, linków do danej lekcji.
19. Rodzice zobowiązani są do częstego uwrażliwiania dziecka na konieczność częstego
mycia rąk, czy zachowania należnej ochrony przy kichaniu, kaszlu. Należy także
uzmysłowić dziecko, by w czasie przebywania w szkole z rówieśnikami zachowało od
nich bezpieczną odległość.

