
Załącznik nr 4 do zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Malborku z dnia 

20.05 2020r. w sprawie procedur stosowanych w szkole w związku z zagrożeniem 

epidemiologicznym COVID-19 

 

Procedura postępowania dotycząca uczniów klas 4-8 

korzystających z konsultacji 

1. Szkoła prowadzi konsultacje dla uczniów klas 4-8 w wyznaczonych terminach. 

2. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym. 

3. Rodzice uczniów są zobligowani do poinformowania nauczycieli lub dyrektora o stanie zdrowia 

dziecka, kategorycznie zabronione jest przychodzenie do placówki ucznia, który ma 

jakiekolwiek objawy chorobowe. 

4. Na konsultacje przyjmowane są tylko osoby zdrowe, tj. nie posiadające żadnego z wymienionych 

objawów - kaszlu, duszności i podwyższonej temperatury (powyżej 37°C). 

5. Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo, mając na twarzach maseczki zakrywające usta i nos. 

6. Po wejściu do szkoły uczeń w pierwszej kolejności dezynfekuje dłonie za pomocą środka 

dezynfekującego. 

7. Każdemu uczniowi po wejściu do szkoły może być zmierzona temperatura. Uczeń z 

podwyższoną temperaturą wraca do domu i kontaktuje się z lekarzem. 

8. Uczniowie nie przynoszą do szkoły innych przedmiotów, poza wymaganymi do prowadzenia 

zajęć. Uczeń może przynieść śniadanie i napój w plastikowej butelce. 

9. W trakcie zajęć uczniowie mogą, ale nie muszą stosować maseczki. 

10. Rodzic zobowiązany jest do utrzymania stałego kontaktu telefonicznego ze szkołą. 

11. W przypadku stwierdzenia u ucznia przebywającego w szkole objawów chorobowych należy: 

1) odizolować dziecko w izolatce pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły, 

2) powiadomić dyrektora szkoły o zaistnieniu takiego przypadku, 

3) powiadomić rodzica o konieczności natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły, 

4) odprowadzić dziecko z objawami do drzwi i przekazać je oczekującemu rodzicowi wraz z 

informacją o stanie zdrowia dziecka i potrzebie kontaktu z lekarzem. 

12. Uczniowie podzieleni są na grupy liczące nie więcej niż 12 osób. 

13. Uczniowie wchodzący w skład grupy przebywają tylko w pomieszczeniu wyznaczonym na 

zajęcia dla ich grupy. 

14. Uczniowie korzystają z toalety (piętro 1 i 2) i innych pomieszczeń szkolnych w sposób 

uniemożliwiający stykanie się uczniów z różnych grup. 

15. Podczas każdych zajęć nauczyciel przypomina uczniom o zasadach sanitarnych obowiązujących 

na terenie szkoły oraz nadzoruje ich respektowanie przez uczniów. 


