
Procedura uczestnictwa w konsultacjach na terenie szkoły  Leonardo  da Vinciw okresie 

pandemii  od: 

01.06.2020 do 07.06.2020r. uczniowie  klas  4-7 

Podstawy prawne: 

- Dz. U. – poz. 871 rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

-Dz. U. – poz. 872 rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

 

1.Uczniowie klas 4-7, za zgodą rodziców, mają prawo od uczestnictwa w konsultacjach na terenie szkoły, w 

terminie uzgodnionym  ze szkołą. Formularz zgłaszania konsultacji jest umieszczany na stronie internetowej 

szkoły www.davinci.edu.pl  i aktualizowany w zależności od potrzeb. 

2.Konsultacje służą  wyjaśnieniu ewentualnych  niezrozumiałych zagadnień, poprawie oceny z danego 

przedmiotu w sytuacji, gdy nie jest to możliwe w inny sposób. Konsultacje nie maja charakteru lekcji. 

 3.Uczeń ( lub jego rodzic) wypełnia formularz konsultacji poprzez stronę www.davinci.edu.pl , zgłasza  

nauczycielowi, w którego konsultacjach chce uczestniczyć,  poprzez pocztę LIBRUS. 

4.Rodzic ucznia, którzy zgłosił chęć uczestnictwa w konsultacjach, ma obowiązek podpisania i złożenia 

oświadczenia i deklaracji  ( załącznik nr 2 i 3 do zarządzenia dyrektora) poprzez przesłanie podpisanych skanów 

tych dokumentów lub przekazania ich nauczycielowi w dniu konsultacji. 

5.Do szkoły zostanie  wpuszczony uczeń, który zgłosił swoje uczestnictwo w konsultacjach u nauczyciela, a 

uczestnictwo to zostanie potwierdzone telefonicznie przez szkołę. 

6.Uczeń  przychodzący do szkoły  nie może  mieć jakichkolwiek oznak infekcji. 

7.Każdemu wchodzącemu uczniowi, pracownik szkoły dokonuje pomiaru temperatury termometrem 

bezdotykowym. 

8.Rodzic/opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecka, które przychodzi do szkoły. 

9.Do szkoły nie zostanie wpuszczony uczeń, którego  temperatura ciała  wyniesie powyżej 37 stopni C. 

10.W  przypadku  objawów  spowodowanych alergią,  konieczne  jest   okazanie aktualnego zaświadczenia od 

lekarza (w dniu przyjścia dziecka do szkoły, przed rozpoczęciem zajęć szkolnych). 

11.Jeśli uczeń przychodzi do szkoły z rodzicem lub opiekunem -rodzic/opiekun   wchodzi  wyłącznie  do  

wyznaczonej części korytarza w okolicy sekretariatu z zachowaniem dystansu społecznego (min. 2 metry) 

wobec wszystkich osób znajdujących się na korytarzu szkoły. Rodzic/opiekun  przebywający  w  budynku 

szkoły  zobowiązany  jest  do stosowania osłony ust i nosa, rękawiczek ochronnych  jednorazowych  lub  do 

zdezynfekowania  rąk  płynem  do  dezynfekcji  znajdującym  się  przy wejściu do szkoły. 

12.Przy  wejściu do budynku  znajduje  się  punkt dezynfekcji  rąk. Każdy uczeń lub jego rodzic/opiekun jest 

zobowiązany do dezynfekcji rąk . 

http://www.davinci.edu.pl/
http://www.davinci.edu.pl/


13.Dzieci i nauczyciele  przebywający w szkole, zobowiązani są do regularnego mycia  rąk  wodą  z  mydłem,  

szczególnie  po  przyjściu  do szkoły. 

14.Uczniowie przychodzący do szkoły na konsultacje, odbywają je w salach lekcyjnych przy zachowaniu 

zasady, że minimalna przestrzeń do zajęć w sali nie może być mniejsza niż  4 m 2 na 1 ucznia. Do przestrzeni tej 

nie wlicza się pomieszczeń (ciągów komunikacji wewnętrznej, toalet ). 

15.W przypadku dużej liczby zgłoszeń na konsultacje, nauczyciel ustala maksymalną, bezpieczną liczbę 

uczniów w sali lekcyjnej, przy zachowaniu zasady, iż na jedną osobę nie może przypadać mniej niż  4 m2 

powierzchni. 

16.Uczeń przebywający w szkole i uczestniczący w konsultacjach ma obowiązek podporządkowania się 

wszelkim zaleceniom nauczyciela, a w szczególności zaleceniom utrzymywania dystansu  oraz przebywania w 

wyznaczonym na terenie szkoły pomieszczeniu. 

17.Niestosowanie się do poleceń nauczyciela może skutkować nieprzyjęciem ucznia na konsultacje w formie 

stacjonarnej. 

18.Na  terenie szkoły znajduje się gabinet pedagoga, który pełni funkcję izolatki.  W przypadku wystąpienia 

gorączki lub innych niepokojących objawów infekcji u dziecka lub pracownika szkoły, nastąpi odizolowanie    

osoby   potencjalnie   chorej i zawiadomieni   o tym fakcie zostaną  rodzice \opiekunowie dziecka. Po 

otrzymaniu informacji o złym samopoczuciu dziecka rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego, nie dłużej niż 

w przeciągu godziny , odebrania dziecka ze szkoły. 

19.Na terenie szkoły  odbywać się będzie monitorowanie codziennych prac porządkowych z pomocą listy 

kontrolnej sprzątania pomieszczeń, zawierającej datę,  godzinę  i podpis osoby dokonującej  prac porządkowych 

i dezynfekcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania  w  czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych -poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów  w  salach, 

włączników.   

20.Sale lekcyjne  będą wietrzone co godzinę przez 10 minut. 

21.Szkoła w okresie pandemii nie zapewnia dzieciom posiłków ani napojów. 

22.Zabrania  się wstępu na teren szkoły osobom, które : 

a) w okresie ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą na COVID 19  

b) w okresie ostatnich 14 dni przebywały za granicą 

c) mają obecnie  lub miały w okresie 14 dni podwyższoną temperaturę, duszność, bóle mięśni, utratę  węchu lub 

smaku 

 


