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PROCEDURA ORGANIZACJI KONSULTACJI 

DLA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY           

W CZASIE PANDEMII COVID-19 

PK – 48 

 
 

Procedura obowiązuje od  dnia 1 czerwca 2020 r. do odwołania dla wszystkich  uczniów 

 

I. Cel 

Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia       

podejrzenia zakażenia, u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/ucznia uczęszczającego na 

konsultacje do szkoły podstawowej (koronawirusem SARS-COV-a lub w przypadkach 

kontaktu z osoba zakażoną). 

 

II. Zakres procedury 

Procedura będzie stosowana w Szkole Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców”  

w Warszawie. 

 

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury 

    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie. 

 

IV. Uczniowie i nauczyciele: 

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

choroby zakaźnej. W miarę możliwości nauczyciele i inni pracownicy powyżej 60 roku życia 

nie powinni być angażowani w pracę na terenie szkoły. 

V.  Postanowienia szczegółowe: 

1. Do odwołania wprowadza się ograniczenie do 12 uczniów w grupie. W uzasadnionych 

przypadkach, za zgodą Burmistrza Dzielnicy można zwiększyć liczbę uczniów – nie 

więcej niż o 2 uczniów. 

2. Rodzic lub uczeń zgłasza nauczycielowi za pośrednictwem e-dziennika wolę udziału na 

dwa dni przed terminem konsultacji. 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w konsultacji rodzic lub uczeń informuje o tym 

nauczyciela najpóźniej dzień przed terminem ich realizacji. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni wypełniają oświadczenie (załącznik nr 3) i przesyłają 

drogą elektroniczną do nauczyciela lub uczeń przynosi oświadczenie w dniu konsultacji. 

5. Nauczyciel opracowuje imienny harmonogram udziału uczniów w konsultacjach i 

przekazuje go drogą mailową do sekretariatu uwzględniając liczebność grup do 12 osób 

i czas konsultacji. Informację o wyznaczonej godzinie konsultacji nauczyciel przekazuje 

uczniom. 

6. Przygotowanie procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w 

szkole,   

w tym w salach, bibliotece szkolnej oraz szatni uwzględniając zasady: 

 

- 4 m
2
 na osobę, 

- 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami, 



- 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji (zasada 1 uczeń na 1 

stolik), 

7. Zapoznanie z procedurami postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i 

stosowania ich przez pracowników szkoły (załącznik nr 1) ze szczególnym 

uwzględnieniem profilaktyki zdrowotnej. 

8. Wyznaczenie pomieszczenia (wyposażonego w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych. 

9. 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 między sobą przyborami szkolnymi. 

10. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów (jednak nie więcej niż 

liczba uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 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. 

11. Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej tj : maseczki jedno- lub 

wielorazowe, rękawiczki jednorazowe. 

12. Zapewnienie sprzętu i środków wraz z monitorowaniem prac porządkowych ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości: 

- sal do konsultacji (dodatkowo wietrzenie tej sali co godzinę), 

- pomieszczeń sanitarnych, 

- ciągów komunikacyjnych, 

- dezynfekowania powierzchni dotykowych tj: poręczy, klamek, włączników światła, 

uchwytów, blatów stołów i krzeseł, klawiatur i myszek komputerowych. 

13. W miarę możliwości ograniczenie przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz i 

zachowanie dodatkowych środków ostrożności podczas ewentualnych kontaktach z nim 

 

 

Va. Przychodzenie ucznia do szkoły/Opuszczanie przez ucznia szkoły 

1. Od 1 czerwca 2020 r. wszyscy uczniowie mogą brać udział w konsultacjach Szkole 

Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” . 

2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły/uczeń nie może przychodzić do szkoły. 

(uczeń również powinien przebywać w domu na kwarantannie). 

3. Jeśli jest to konieczne uczniowie powinni być odprowadzani i odbierani 

ze szkoły przez tę samą, zdrową osobę dorosłą ( w miarę możliwości). 

4. Uczniowie mogą sami przychodzić do szkoły z zachowaniem obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa ogłoszonych na czas pandemii.  

5. Uczniowie korzystający z konsultacji opuszczają szkołą posługując się  plakietką 

„Wracam sam”, (nie dotyczy uczniów klas I-III). 

6. W przypadku, gdy ucznia przyprowadza i odbiera rodzic/prawny opiekun, musi być 

zdrowy oraz zobowiązany jest rygorystycznie do przestrzegania na terenie placówki 



wszelkich środków ostrożności, tj. m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia 

rękawiczek jednorazowych.  

7. Osoba przyprowadzająca i odbierająca ucznia przebywa w przestrzeni wspólnej 

minimum czasu koniecznego do przygotowania ucznia do oddania pod opiekę 

opiekunowi, nie powinna prowadzić rozmów telefonicznych, nie może spacerować z 

uczniem po terenie szkoły. Osoba ta obowiązana jest opuścić szkołę bez zbędnej 

zwłoki. 

8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 

uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

9. W przestrzeni wspólnej z jednym dzieckiem może przebywać  1 rodzic , jeśli 

zgromadzi się kilkoro dzieci z rodzicami, należy zachować dystans  od siebie co 

najmniej 2 m.   

10. Warunkiem  udziału w konsultacjach w  Szkole Podstawowej nr 353 im. „Wielkich 

Odkrywców” w Warszawie jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na pomiar 

temperatury ciała ucznia oraz wypełnienie oświadczeń wskazanych w załączniku 

(Załącznik nr 5). 

11. Każdorazowo przed przyjęciem ucznia, którego rodzice/opiekunowie prawni wyrazili 

na to zgodę, wyznaczony przez Dyrektora pracownik  Szkoły Podstawowej nr 353 im. 

„Wielkich Odkrywców” mierzy temperaturę uczniowi termometrem bezdotykowym  

w obecności rodzica. W czasie pobytu ucznia w szkole  temperatura może być 

mierzona o każdej porze, gdy zajdzie taka potrzeba. 

12. Uczeń nie zostaje przyjęty na zajęcia do Szkoły Podstawowej nr 353 im. „Wielkich 

Odkrywców” jeśli występuje, jeden z następujących warunków: 

a) uczeń ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 37°C; 

b) pracownik szkoły zaobserwował u ucznia katar, kaszel, kichanie. 

 

V b.  Organizacja konsultacji 

 

1. Do odwołania wprowadza się ograniczenie do 12 liczby uczniów pozostających  

w tych samych pomieszczeniach służących do wypoczynku, spożywania posiłków, 

zabawy. 

2. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego Dyrektor może  

zwiększyć liczbę uczniów - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów  

w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.  

3. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

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

5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m
2
 na 1 

osobę (uczniów i nauczycieli)*. 

* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych 

pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, 

pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, - np. łazienek, 

ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej 



powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem 

mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują. 

6. Z sali, w której przebywa grupa, są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.  

7. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 

należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

8. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m  

(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

9. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

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

Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

10. Uczeń nie może przynosić ze sobą do placówki i zabierać z placówki żadnych 

przedmiotów.  

11. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów
1
. Po każdych zajęciach 

używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.  

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

także w czasie zajęć. 

13. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 

nauczyciela. 

14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy 

nimi. 

15. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z 

użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy 

zabezpieczyć go przed używaniem. 

16. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi 

dystans. 

17. Ograniczone są  aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

18. Zapewniona jest  taka organizacja pracy i koordynacja, która utrudni stykanie się ze 

sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do 

placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku). 

19. Szkoła nie organizuje żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

20. Uczniowie korzystają z szatni pod nadzorem wyznaczonego pracownika szkoły 

zachowując między sobą bezpieczny odstęp. 

                                                           
1
 Jednak nie więcej niż liczba uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 639). 



21. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.  

Uczniowie korzystają  z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć według 

ustalonych zasad. 

22. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między 

sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

 

VI. Zasady ogólne 

 

1. Od dnia 1 czerwca br. do odwołania w Szkole Podstawowej nr 353 im. „Wielkich 

Odkrywców” nie są prowadzone zajęcia dodatkowe ani organizowane imprezy 

okolicznościowe. 

2. Dyrektor podejmuje decyzję o realizacji przez specjalistów zajęć rewalidacyjnych w 

ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli jest możliwość ich odbywania z 

zachowaniem reżimu sanitarnego oraz zachowania zasady niełączenia dzieci z różnych 

grup.  

3. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

4. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego 

minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych 

obszarach. 

5. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. 

6. Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go 

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m 

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu 

pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

7. Należy stosować szczególne środki higieny i bezpieczeństwa dostosowane do potrzeb 

oraz dysfunkcji uczniów, sprawując opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego.  

8. W przypadku, gdy uczeń chce korzystać ze stołówki szkolnej, obowiązują go zasady 

„Organizacji spożywania posiłków na stołówce”. 

9. W przypadku, gdy uczeń chce korzystać z biblioteki szkolnej, obowiązują go zasady 

korzystania z biblioteki  zmienione na czas pandemii. 

 

VII. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Przy wejściu głównym do szkoły są umieszczone numery telefonów do właściwej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych 

oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. 



2. Przed wejściem do budynku szkoły jest możliwość skorzystania z płynu 

dezynfekującego do rąk, informacja o sposobie jego użycia oraz obowiązku 

dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

3. Pracownik portierni nadzoruje, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły 

dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos 

oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

5. Codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w 

czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w 

tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 

włączników, są monitorowane przez kierownika gospodarczego. 

6. Przeprowadzając dezynfekcję, przestrzegane są  zalecenia producenta znajdującego się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby 

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

7. Wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w razie 

konieczności są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe 

rękawiczki, osłonę na usta i nos.  

8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje. 

9. Zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet. 

 

VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.  

 

1. W przypadku, jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, należy  

go odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z 

zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.  

2. Uczniowi należy zmierzyć temperaturę ciała.  

3. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u ucznia 

niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.  

4. Rodzic po odebraniu ucznia z objawami chorobowymi, ma obowiązek 

poinformowania Dyrektora SP 353 o wyniku badania dziecka przez lekarza.  

5. Po odebraniu ucznia z objawami zakażenia przez rodzica pomieszczenie lub miejsce,  

w którym przebywał należy zdezynfekować.  

6. Zaleca się ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach,  

w których przebywał uczeń z objawami zakażenia. 

7. Dyrektor szkoły informuje burmistrza dzielnicy o podejrzeniu zakażenia u ucznia.  



8. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek. 

9. Rodzice uczniów z grupy/klasy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie zostają 

telefonicznie poinformowani o zaistniałej sytuacji i poproszeni o odbiór uczniów i ich 

obserwację. 

10. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej 

sytuacji i w porozumieniu z burmistrzem dzielnicy podejmuje stosowną decyzję  

o zamknięciu placówki bądź czasowej kwarantannie.   

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 353 przekazuje rodzicom informacje o czynnikach 

ryzyka COVID-19 zarówno u uczniów, jego rodziców lub opiekunów jak i innych 

domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysyłaniem 

dziecka do placówki, jak i dowożeniem/doprowadzaniem ucznia do placówki. 

Należy zaznaczyć, że mimo dołożenia wszelkiej staranności przez organ prowadzący 

 i kadrę placówki, może dojść do zakażenia, gdyż część przypadków przebiega 

całkowicie bezobjawowo. Za tego rodzaju zdarzenia Szkoła Podstawowa nr 353 nie 

ponosi odpowiedzialności.  

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły 

Katarzyna Głusek Wojciechowicz 


