
Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 16/2020  

 dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi z dnia 22 maja 2020r. 

 

Procedura organizacji konsultacji z nauczycielami (klasy IV-VII) 

na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi w okresie czasowego ograniczenia  

funkcjonowania placówki w związku ze szczególną sytuacją spowodowaną 

epidemią COVID - 19 

 

Na podstawie:  

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2015r. Prawo oświatowe 9Dz.U. z 11.01.2017r. poz.59. 

2. Ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2019r.poz.1481,1818 i 

2197). 

3. Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19.  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

(od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej i 

ponadpodstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w 

zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami 

prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej;) 

5.  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.  

6. Wytyczne GIS, MZ i MEN  

 

W związku z nadal bardzo dużym zagrożeniem epidemicznym rekomendujemy                

i udostępniamy uczniom umawianie się z nauczycielem przedmiotowym na konsultacje 

on- line poprzez platformę Microsoft Teams. 

 

Jeśli zajdzie potrzeba indywidualnego, bezpośredniego kontaktu z nauczycielem 

przedmiotowym, to od 1 czerwca uczniowie klas IV-VII  będą mieli możliwość korzystania z 

konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Konsultacje mają charakter 

dobrowolny i mają na celu wyjaśnienie trudnych kwestii, usystematyzowanie materiału lub  

umożliwienie uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji. Wymiar tych konsultacji 

zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i 

organizację ustali dyrektor szkoły. 

1. W konsultacjach grupowych może brać udział  do 12 uczniów. Uczniowie oraz 

nauczyciele muszą  mieć w na terenie placówki zakryte usta i nos oraz założone 

jednorazowe rękawiczki. 

2. Uczeń, który umówił się  na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłasza  ten fakt 

odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić      w zastępstwie 

innego ucznia. 



3. W konsultacjach mogą brać udział TYLKO DZIECI ZDROWE.  

4. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci 

nauczyciel może nie przyjąć dziecka, u którego widać wyraźne objawy infekcji. 

5. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała. 

6. Przed wejściem do sali dokonuje się pomiaru temperatury dziecka oraz 

pracowników. 

7.  Rodzice i  opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i  innych dzieci i ich 

rodziców wynoszący min. 2 m. 

8. Pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni podmiotu, wynoszący  min. 1,5 m. 

9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka 

10. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

11. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 

na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). 

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – 

jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

14. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

Rodzic wyrażający chęć uczestnictwa w konsultacjach na terenie szkoły zobowiązany jest: 

 

1. Zgłosić chęć uczestnictwa w konsultacjach bezpośrednich i wskazać przedmiot/przedmioty 

poprzez dziennik elektroniczny Vulcan do wychowawcy klasy; 

 

2. Podpisać oświadczenie, iż wyraża zgodę na udział dziecka w bezpośrednim kontakcie z 

nauczycielem i innymi członkami grupy (zał. 1 do „Procedura organizacji konsultacji z 

nauczycielami (klasy IV-VII”) oraz zapoznał się z procedurami organizacji konsultacji  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 1 do Procedury organizacji konsultacji z nauczycielami (klasy IV-VII) 

 

 

 

…………………………………………………..                              Rumia ……………..2020 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 

 

ZGODA 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………. 

kl. ……….  w bezpośrednich konsultacjach  z nauczycielem na terenie szkoły z 

następujących przedmiotów: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………….…….. 

Wyrażam zgodę   na pomiar temperatury ciała mojego dziecka przy użyciu bezdotykowego 

termometru, podczas wejścia do szkoły oraz podczas pobytu dziecka w szkole. 

Oświadczam, że zapoznałem się z procedurami organizacji konsultacji i moje dziecko 

przyjdzie do dziecko; zdrowe,  bez widocznych objawów chorobowych (duszności, kaszel, 

katar, wysypka) oraz, że  nie miało kontaktu z osobami, u których stwierdzono Covid-19 lub 

przebywających  w kwarantannie. 

Jestem świadomy możliwości zakażenia mojego dziecka, mnie, moich domowników, 

opiekunów w szkole i innych dzieci w szkole COVID-19. Jestem świadomy, iż podanie 

nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z 

opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami, 

Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z udziałem mojego dziecka w 

bezpośrednich konsultacjach na terenie szkoły, a tym samym na narażenie zakażeniem 

COVID-19 jest po mojej stronie. 

 

                                                                    …………………………………………………..

       

                                                                         Data, podpis rodzica/prawnego opiekuna  


