
Załącznik nr 1 do 
Zarządzenia nr 5/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 
z dnia 21 maja 2020r. 

 

 

Procedury organizacji konsultacji dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 9 im. kmdra por. 

Stanisława Hryniewieckiego  w Słupsku w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapo-

bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia MEN z dnia 14 

maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 oraz wytycznych GIS, MZ, MEN, wprowadza się procedury organizacji konsultacji 

dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 9 w Słupsku. 

1. Konsultacje przedmiotowe organizowane są od 25 maja 2020 r. dla uczniów klas 8, a od 01 

czerwca 2020 r. także dla uczniów pozostałych klas. 

2. Konsultacje odbywają się od poniedziałku do piątku według ustalonego harmonogramu, w wy-

znaczonych przez dyrekcję salach. 

3. Udział ucznia w konsultacjach jest dobrowolny, uzależniony od potrzeb ucznia oraz w celu za-

pewnienia możliwości wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy 

z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasy-

fikacji. 

4. Na udział dziecka w konsultacjach odbywających się na terenie szkoły rodzic/prawny opiekun 

wyraża zgodę na piśmie (załącznik nr 1) 

5. Liczba uczniów biorących udział w konsultacjach może maksymalnie wynosić 12 (ewentualnie 

w uzgodnieniu z organem prowadzącym plus 2 dzieci, przy czym minimalna przestrzeń, w której 

odbywają się zajęcia nie może być mniejsza niż 4 m
2
 na 1 dziecko i opiekuna. Powierzchnię każ-

dej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej – zale-

cenia GIS). 

6. Przy 1 stoliku może siedzieć 1 uczeń. Stoliki rozmieszczone są w odstępie 1,5m jeden od dru-

giego. 



7. Każdy uczeń biorący udział w konsultacjach zobowiązany jest do posiadania własnego pod-

ręcznika, przyborów do pisania oraz przyborów geometrycznych. 

8. Przed przystąpieniem ucznia do konsultacji rodzic przygotowuje podpisane oświadczenie zwią-

zane z przeciwdziałaniem COVID-19 o stanie zdrowia dziecka (załącznik nr 2). W przypadku 

braku oświadczenia dziecko nie jest wpuszczane do placówki.  

9. Pracownik pełniący dyżur przy drzwiach wejściowych do szkoły dokona pomiaru temperatury 

dziecka termometrem bezdotykowym (za zgodą rodzica). 

10. W dniu konsultacji uczeń ma możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej.  

11. Po zakończeniu konsultacji uczeń niezwłocznie opuszcza teren szkoły. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
do Procedur organizacji konsultacji   

w Szkole Podstawowej nr 9 w Słupsku 

z dnia 21 maja 2020 r. 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ UCZNIA W KONSULTACJACH 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.............................................................................. ucznia 

kl. ........ w konsultacjach, które będą się odbywać w Szkole Podstawowej nr 9 w Słupsku bezpo-

średnio z nauczycielem z zachowaniem zasad sanitarnych. 

Konsultacje będą się odbywać zgodnie z harmonogramem.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przed każdymi zajęciami. 

Mój numer kontaktowy ………………………………………………………… 

 

 

 

Słupsk, dn…………………….………….  

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

 

 



                                                                                  Załącznik nr 2  
                                                                                                                                    do Procedur organizacji konsultacji 

w Szkole Podstawowej nr 9 w Słupsku 
z dnia 21 maja 2020r. 

 

. 

 

Słupsk dn. …………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn:  

…………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwisko i imię dziecka) 

nie miał i nie ma kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia 

nie przebywa na kwarantannie, nie jest poddany izolacji, nie jest hospitalizowany i nie przejawia widocznych oznak 

choroby.  

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, 

katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypo-

we objawy.  

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka 

na konsultacje organizowane w Szkole Podstawowej nr 8 w Słupsku w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Oświad-

czam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i jego rodziny tj.: 

 mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję 

sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19, 

 w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko na terenie) perso-

nel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie 

skierowane na 14-dniową kwarantannę, 

 w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu szkoła zostaje 

zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie szkoły oraz ich rodziny i naj-

bliższe otoczenie przechodzą kwarantannę, zostają skierowani na izolację lub hospitalizowani, 

 w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/pracownika szkoły, osoba ta zostanie na-

tychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki 

ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz odpowiednie służby i 

inspekcje, 

 dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji 

do organu prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w 

kraju.  

 

…………..………………… 
(podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 


