
 Ważna informacja dla Rodziców 

 

 

 

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca na terenie 

Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie 

podczas organizowanych  na terenie szkoły  dobrowolnych konsultacji dla uczniów 

 

od dnia  25.05.2020 r. dla uczniów kl. 8 

od dnia 1.06.2020 r. dla uczniów kl. 4-8 

 

 Szanowni Rodzice, konsultacje dla uczniów są dobrowolne. Są organizowane dla uczniów, 

których Rodzice po otrzymaniu informacji od Dyrektora szkoły, zgłosili do Wychowawcy lub 

do Dyrektora chęć udziału dziecka w konsultacjach. Wcześniejsza informacja o liczbie 

uczniów na konsultacje jest konieczna, aby była możliwość dostosowania organizacji 

konsultacji do obowiązujących wytycznych MEN, GIS, MZ 

 

 Szanowni Rodzice,  konsultacje  dla chętnych uczniów odbywają się zgodnie z opracowanym 

przez Dyrektora Harmonogramem konsultacji, który umieszczony jest na stronie internetowej Szkoły 

i tablicy ogłoszeń w Szkole.  Udział dziecka w konsultacjach wymaga przestrzegania następujących 

zasad: 

 

1. Uczeń bierze udział w konsultacjach na terenie Szkoły za zgodą wyrażoną przez Rodziców. 

Rodzice mają obowiązek zapoznać się z Oświadczeniem  przesłanym przez Dyrektora Szkoły. 

Oświadczenie Rodzica należy dostarczyć w formie elektronicznej do Wychowawcy klasy 

najpóźniej na 1 dzień przed terminem konsultacji.     

2. Uczeń idący na konsultację do Szkoły  musi być zdrowy. 

3. Jeśli w otoczeniu ucznia jest ktoś chory - przebywa w izolacji lub przebywa na kwarantannie    

domowej wówczas pod żadnym pozorem nie może on przyjść do Szkoły, musi pozostać 

w domu. 

4. Jeśli uczeń nie może przyjść na konsultację to zgłasza ten fakt odpowiednio wcześniej do 

Wychowawcy. 

5. Uczeń idąc na konsultację zabiera do Szkoły własne podręczniki, zeszyty, przybory do pisania. 

W Szkole  nie będzie ich mógł pożyczyć od innych uczniów ani też otrzymać od Nauczyciela. 

6. Na konsultację uczeń przychodzi nie wcześniej niż na 10 minut przed rozpoczęciem 

konsultacji. 

7. W czasie konsultacji dla uczniów - na terenie Szkoły nie przebywają Rodzice. Uczeń 

samodzielnie wchodzi do Szkoły i samodzielnie ją opuszcza. Rodzice mogą oczekiwać na 

dziecko poza budynkiem szkolnym. 

8. W drodze do i ze Szkoły,  uczeń musi korzystać z osłony na usta i nos oraz zachować odległość 

2 metry od innej osoby. 

9. Przed wejściem do Szkoły uczeń obowiązkowo musi zdezynfekować ręce zgodnie 

z instrukcją. O przeciwwskazaniach zdrowotnych na stosowanie środków do dezynfekcji 

(alergia, nadwrażliwość) Rodzic powinien poinformować niezwłocznie Wychowawcę klasy. 

10. Uczeń korzysta ze swojej dotychczasowej szafki i tam pozostawia ubrania. 

11. Podczas pobytu w Szkole uczeń zobowiązany jest stosować zasady higieny, często myć ręce 

wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie, zachować dystans 2 mety odległości od 

innych osób, a także unikać dotykania oczu, ust i nosa. 

12. Uczeń korzystający z konsultacji w Szkole może przynieść ze sobą kanapkę i wodę do picia. 

Uczniowie nie mogą dzielić się pomiędzy sobą jedzeniem i piciem, spożywają jedynie własne 

posiłki i napoje. 



13.  Każda konsultacja trwa 45 minut. Po każdej konsultacji jest przerwa 15 minut, którą 

uczniowie spędzają na korytarzu w wyznaczonych strefach z zachowaniem bezpiecznej 

odległości od innych osób minimum 2 m. 

14.  Konsultacje mogą być prowadzone z grupą lub  też indywidualnie. 

15. Celem konsultacji jest stworzenie możliwości wyjaśnienia uczniom trudnych zagadnień, 

usystematyzowania materiału. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny . 

16. Sala, w której odbywają się konsultacje będzie wietrzona po konsultacji lub w trakcie jej 

trwania (przynajmniej raz na godzinę albo częściej). 

17.  Do konsultacji z uczniami wyznaczono salę nr 13,14. 

18.  Do Szkoły uczniowie wchodzą wejściem od strony południowej - od strony boisk szkolnych 

przeznaczonym dla uczniów. Po zakończonych konsultacjach uczniowie opuszczają Szkołę 

tym samym szlakiem komunikacyjnym, którym wchodzili, czyli wyjściem od strony boisk 

szkolnych. 

19. Salę gimnastyczną przygotowano jako izolatorium, pomieszczenie do odizolowania osoby 

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia. Salę tę wyposażono w środki 

ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. 

20.  Za zgodą Rodziców wyrażoną w oświadczeniu uczniowi będzie mierzona temperatura 

termometrem bezdotykowym przy wejściu do Szkoły oraz w sytuacji wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych. 

21.  Sale, stoły, stoliki, klamki, uchwyty, włączniki światła, podłogi będą dezynfekowane każdego 

dnia po zajęciach. 

22.  Pomieszczenia sanitarne, korytarze będą sprzątane przez jedną osobę do tego wyznaczoną – 

Panią sprzątającą. 

23. Powyższa procedura jest opracowana na podstawie wytycznych MEN, GIS, MZ 

z uwzględnieniem warunków Szkoły. 

 

 

 

Kanina, 22 maja 2020 r.                                 Dyrektor szkoły Halina Śmierciak 

 

  


