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ZASADY POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM UCZNIA   

W KONSULTACJACH W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO                                           

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W GDYNI 
  

REKOMENDUJE SIĘ KONSULTACJE ON-LINE! 
  

ZASADY PREBIEGU KONSULTACJI STACJONARNYCH W  SZKOLE: 
  
1. Uczeń zgłasza chęć skorzystania z konsultacji nauczycielowi przedmiotu na 
czacie aplikacji Teams lub w inny sposób ustalony w trakcie nauczania na 
odległość. 
2.Nauczyciel wyznacza uczniowi termin, który nie może kolidować 
z godzinami planu lekcji ucznia i nauczyciela. 
3.W zależności od ilości chętnych i dnia tygodnia, w którym uczeń zgłosił się 
na konsultacje, odbędą się one w tygodniu zgłoszenia lub w tygodniu 
następnym. 
4.Konsultacje będą odbywały się w salach 14, 15, 16, 17, 18,19. 
5.Konsultacje odbędą się indywidualnie lub w grupach z zachowaniem 
reżimu sanitarnego. 
6.Uczeń jest wpuszczany i wypuszczany przez nauczyciela wejściem głównym. 
7.Uczeń ma obowiązek przybyć do szkoły zdrowy i złożyć stosowne 
oświadczenie podpisane przez rodziców(załącznik nr 1). 

8.Uczniowie oczekujący na wejście do szkoły zobowiązani są do zachowania 

bezpiecznej odległości 1,5 – 2 m od siebie . 

9. Uczniowie przed wejściem do szkoły mają obowiązek zdezynfekować 

dłonie lub założyć rękawiczki oraz mieć zakryte usta i nos. 

10. Uczeń dociera do szkoły w maseczce. 

11. Uczniowie, w oczekiwaniu na mierzenie temperatury,  stoją przed 

wejściem głównym, zachowując  bezpieczną odległość  2 m od siebie. 

12.W przedsionku wejścia do szkoły  może przebywać jeden uczeń. 

13. Temperatura ciała ucznia mierzona jest tylko i wyłącznie z chwilą zakrycia 

ust i nosa przez dziecko. 

14. Przed wejściem do placówki, uczeń zostaje poddany pomiarowi 

temperatury. W przypadku podwyższonej temperatury (37,5 st.) dziecka 

(zostaje ona zapisana przez pracownika placówki w dziennym rejestrze 

temperatur) i widocznych niepokojących objawów choroby, uczeń nie 

zostanie wpuszczony do placówki. 

15. Nauczyciel lub inny wyznaczony pracownik  zaopatrzony w maseczkę lub 

przyłbicę, mierzy temperaturę, wpuszcza dziecko, które udaje się do klasy             

i zajmuje miejsce w ławce. 

16. Nauczyciel nie ma obowiązku noszenia maseczki oraz rękawiczek podczas 

konsultacji, ale zachowuje odległość od ucznia 1,5 - 2 m. 

17. Na czas epidemii wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez 

uczniów jakichkolwiek zbędnych przedmiotów z domu. Zakaz nie dotyczy 

przyborów szkolnych, które uczeń ma obowiązek przynieść. 
  



II 

ZASADY PRZEBYWANIA DZIECKA W PLACÓWCE 

W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO 

1. Uczeń wraz z nauczycielem przebywa w wyznaczonej sali. 

2. Minimalna przestrzeń do nauki dla ucznia nie może być mniejsza w klasie 

niż 4m2 na dziecko i każdego opiekuna. 

4. Uczeń przynosi do szkoły przybory szkolne i materiały ustalone 

z nauczycielem potrzebne do odbycia konsultacji (np. zeszyt, kartki, 

ćwiczenia). 

5. Uczeń korzysta z najbliższej wyznaczonej toalety. 

6. Uczeń zaraz po zajęciach opuszcza budynek szkoły. 
 
 


