
PROCEDURA DOTYCZĄCA KONSULTACJI NAUCZYCIELI Z UCZNIAMI W SZKOLE
PODSTAWOWEJ  W WĘCHADŁOWIE

1. Uczniowie przychodzą do szkoły na konsultacje wyznaczone przez nauczyciela przez
główne wejście szkoły.

2. Uczeń  sygnalizuje  przyjście  pukaniem  i  czeka  w  pomieszczeniu  między  drzwiami
zewnętrznymi szkoły a  bezpośrednim  wejściem  do  szkoły,  na otwarcie drzwi przez
pracownika szkoły.

3. Uczeń  powinien  mieć  ze  sobą  podpisane  przez  rodzica  oświadczenia pobrane ze
szkolnej strony internetowej, potwierdzające jednocześnie zgodę na udział ucznia w
konsultacjach.

4. W przypadku, gdy jednocześnie kilkoro uczniów przyjdzie do szkoły, tylko jeden z nich
może znajdować się w pomieszczeniu między drzwiami wejściowymi a bezpośrednim
wejściem do szkoły, pozostali uczniowie czekają na swoją kolej zachowując od siebie
dystans społeczny (czyli przepisowe 2 metry).

5. Uczeń wchodząc do szkoły dezynfekuje ręce, płynem dezynfekującym umieszczonym
w pojemniku przy wejściu do szkoły,  ma ze sobą własne rękawiczki jednorazowe lub
jeśli potrzebuje pobiera je od pracownika szkoły (choć jeśli ręce są zdezynfekowane,
to założenie rękawiczek nie jest obligatoryjne).

6. Przy wejściu ucznia, sprawdzana jest mu temperatura ciała (na co rodzic wyraża zgodę
w podpisanym oświadczeniu).  Jeżeli  jest  wyższa  niż  37º  C,  uczeń  musi  wrócić  do
domu.

7. Do szkoły na konsultacje może przyjść tylko wyłącznie uczeń zdrowy, bez
jakichkolwiek objawów chorobowych.

8. Ucznia, na konsultacje umawia również nauczyciel bez żadnych objawów chorobowych,
w  przeciwnym  razie  odwołuje  konsultacje  z  uczniem,  bądź  uczniami  i  zgłasza
dyrektorowi nieobecność na konsultacjach z powodu choroby.

9. Nauczyciel  umawia na konsultacje maksymalnie do 6 uczniów, tak aby   w sali,  w
której odbywają się konsultacje mógł być zachowany dystans społeczny (minimum 2
metry).

10. Przed wejściem do sali na konsultacje z nauczycielem uczeń ponownie myje ręce lub
korzysta z żelu antybakteryjnego.

11. W drodze do szkoły, jak i z powrotem, uczniowie muszą mieć osłonięte usta i nos.
12. Uczeń  przychodząc  do  szkoły  zachowuje  wszelkie  środki  ostrożności  (rękawiczki,

ochrona nosa i ust).
13. Rodzic/opiekun prawny ucznia powinien zgłosić nauczycielowi, z którym dziecko  ma

konsultacje  w  szkole,  ewentualną  nieobecność  na  nich  i przyczynę nieobecności
na kolejnych konsultacjach.

14.W  razie  zachorowania  ucznia  podczas  konsultacji,  należy  niezwłocznie  powiadomić
dyrektora o zaistniałej sytuacji, po czym uruchamiana jest procedura postępowania na
wypadek podejrzenia zakażenia COVID- 19.


