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W związku  z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia  

i Ministra Edukacji Narodowej, w Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie  możliwe będzie 

odbywanie: 

 od 25 maja 2020 r. indywidualnych lub grupowych konsultacji dla uczniów klas ósmych  

oraz indywidualnych zajęć rewalidacji, 

 od 1 czerwca 2020 r. indywidualnych lub grupowych konsultacji dla wszystkich uczniów 

szkoły podstawowej. 

 

1. Szkoła Podstawowa nr 231 w Warszawie przy organizacji  tych zajęć uwzględnia  wytyczne 

Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

2. Z zajęć tych  mogą korzystać tylko uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.  

3. Obecność ucznia w szkole na konsultacjach lub zajęciach rewalidacji jest możliwa tylko  

po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez rodzica/opiekuna za pośrednictwem 

dziennika Librus do wychowawcy klasy w wyznaczonym przez szkołę terminie. Jeżeli uczeń 

umówił się na zajęcia, a nie może przyjść, rodzic powinien ten fakt odpowiednio wcześniej 

zgłosić do sekretariatu szkoły. 

4. Zajęcia konsultacji lub rewalidacji prowadzone są zgodnie z podanym przez Librus 

harmonogramem, w oddzielnej dla każdej grupy lub ucznia sali lekcyjnej. 

5. W konsultacjach i zajęciach rewalidacji biorą udział tylko uczniowie zdrowi, których 

rodzice/opiekunowie wypełnili oświadczenie, dotyczące m.in. informacji o stanie zdrowia  

i  wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka. 

6. W przypadku temperatury powyżej 37°C lub braku oświadczenia wypełnionego przez 

rodziców uczeń nie może brać udziału w zajęciach i musi samodzielnie lub pod opieką 

rodzica/ opiekuna wrócić do domu.  

7. W razie potrzeby uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, uczeń nie może brać udziału  

w zajęciach. 

9. W drodze do i ze szkoły uczeń zobligowany jest do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 

odpowiedniego dystansu społecznego. 

10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/z szkoły muszą zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców 

wynoszący min. 2 m. Rodzic zobowiązuje się do przyprowadzania i zabierania dziecka  

w czasie przewidzianym harmonogramem zajęć. 

11. Jeżeli uczeń jest przyprowadzany przez rodziców/opiekunów przekazują oni  ucznia 

pracownikowi szkoły w przedsionku, przy wejściu do szkoły przy szatni klas VI-VIII. 

12. W przedsionku uczeń dezynfekuje ręce zgodnie z umieszczoną tam instrukcją  

lub wytycznymi opiekuna/nauczyciela, kieruje się do szatni, gdzie zmienia obuwie  

i zdejmuje odzież wierzchnią. Następnie udaje się do sali zajęć wskazanej przez 

opiekuna/nauczyciela, przed wejściem do której dokonuje dezynfekcji rąk. 

13. Zajęcia prowadzone będą wg ustalonego wcześniej harmonogramu, a zakres  konsultacji 

ustalony będzie z nauczycielem przedmiotu.  

14. W zależności od możliwości i dostępności nauczycieli, konsultacje prowadzić będzie 

nauczyciel przedmiotu przypisany do klasy lub inny nauczyciel tego przedmiotu. 

15. Każdy nauczyciel w czasie pierwszych zajęć z uczniem/ uczniami musi wyjaśnić zasady 

bezpieczeństwa obowiązujące w szkole z uwagi na wirus COVID-19. 

16. Zajęcia rewalidacji prowadzone będą indywidualnie z uczniem przez nauczyciela specjalistę. 

17. Liczebność grup wynika z wytycznych GIS i Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji 

Narodowej (co najmniej 4 m² na 1 osobę) oraz wielkości sali , jaką dysponuje nasza szkoła.  

Ławki w sali lekcyjnej ustawione są co 1, 5 m. Przy każdej ławce siedzi tylko jeden uczeń. 

18. Uczniowie nie zmieniają sali, w której prowadzone są zajęcia. Sala lekcyjna w miarę potrzeb 

powinna być wietrzona, ale nie rzadziej niż co godzinę.  

19. Uczeń we wskazanej  sali stosuje się do wszystkich poniższych wytycznych: 

 unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans minimum 1,5 m, przebywając  

na korytarzu, w toalecie, w innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły 

unika bezpośredniego kontaktu z innymi uczniami; 



 często myje i dezynfekuje ręce; 

 korzysta tylko ze stanowiska (ławki i krzesła) lub części sali, które przydzielił  

mu opiekun/nauczyciel; 

 bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje 

ręki na powitanie,  unika dotykania oczu, nosa i ust, w odpowiedni sposób zasłania 

twarz podczas kichania czy kasłania; 

 korzysta tylko z przyniesionych przez siebie materiałów piśmienniczych, 

podręczników i zeszytów, które trzyma na swojej ławce, nie przynosi żadnych 

zbędnych przedmiotów; 

 korzysta tylko z własnych napojów, które trzyma na swojej ławce (dystrybutor  

z wodą będzie nieczynny); 

 nie korzysta z telefonu (przez cały czas pobytu w szkole nie wyjmuje go z plecaka). 

 stosuje się do wszystkich poleceń opiekuna/nauczyciela, 

 bezpośrednio po zakończonych zajęciach opuszcza budynek i teren wokół szkoły.  

20. Prowadzący zajęcia zobligowany jest do zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji 

przyrządów, z których korzysta. 

21. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć 

niezwłoczne zostaną podjęte kroki mające na celu odizolowanie w odrębnym 

pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w szkole. Następnie o zaistniałej 

sytuacji zostanie zawiadomiona rodzina bądź osoby wskazane do kontaktu oraz szkoła 

skontaktuje  się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną 

w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.  


